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الشيشان تبحث عن تعزيز هوية رياضية من بوابة "الفراعنة"

ميسي يخطف أنظار الجماهير
الروسية في تدريبات األرجنتين
برونيتس���ي ( روس���يا) ( -د ب أ) :خ���اض المنتخ���ب
األرجنتيني األول لك���رة القدم مس���اء االثنين تدريباته
في ظل حضور جماهيري داخل مقر معس���كره في مدينة
برونيتسي الروسية استعدادا لمباراته األولى في بطولة
كأس العالم  2018أمام إيسلندا.
وقاد المران الثالثي ليونيل ميس���ي وس���يرخيو أجويرو
وخافيير ماس���كيرانو ،وبدأ الالعبون بعمليات اإلحماء قبل
أن ينقسموا إلى فريقين ليخوضوا مباراة تدريبية خفيفة
ظهر ميسي فيها كالعب حر لكال الفريقين.
وحضر المران  500ش���خص ،أغلبهم من األطفال وطالب
المدارس في اإلقليم الروس���ي ،باإلضافة إلى  300صحفي
من كل أنحاء العالم.
ومع ظهور ميسي في ملعب التدريبات بدأت الجماهير
تصدح باس���مه بش���كل متكرر قبل أن تحتش���د أمامه مع
نهاية الحصة التدريبية ليحصلوا على توقيعه.
وفي وقت مبكر من يوم أمس خاض المنتخب األرجنتيني حصة
تدريبية أخرى ولكن خلف األب���واب المغلقة ،قام خاللها المدير
الفني للفريق ،خورخي س���امباولي ،في وضع المالمح الرئيس���ية
لتش���كيلة الالعبين الذي س���يخضون المب���اراة األولى لمنتخب
"التانجو" في المونديال أمام إيسلندا يوم السبت القادم.

سائحة تلتقط الصور في ميدان في قلب العاصمة الروسية.

ميسي يوقع االوتوغراف لمعجبيه بعد انتهاء التمرين.

(ا ب ا)

الرئيس الشيشاني مع محمد صالح يحييان الجماهير التي حضرت تمرين المنتخب المصري قبل ايام.

مطلع اش���رافه على النادي ،انفق قديروف أمواال كثيرة،
وفي  2011عي���ن الهولندي رود غولي���ت ،افضل العب في
اوروبا سابقا ،مدربا للنادي .وشرح قديروف ،الملتحي الذي
يضع مس���بحة حول عنقه ويحمل اخ���رى الكترونية بيده
"هذا الحدث يعط���ي دفعة قوية للرياضة ،ليس فقط في
الجمهورية انما في شمال القوقاز بأكمله".
ويش���رح تاج الدين س���لطان مدي���ر فن���دق "ذا لوكال"
المضي���ف لمنتخ���ب مص���ر ،والمتمتع بتصمي���م عربي
واستثمار اماراتي في خطوة انفتاحية الفتة منذ سنوات
على دول الخليج ،كيفية وصول منتخب مصر الى غروزني.
ويقول لفرانس برس "تواصلت مع الفيفا ألخذ اي فريق
مشارك في كأس العالم ،لكن آنذاك كانت العقود منتهية
( )...عندما أدرك الفيف���ا موقع الفندق (يبعد خطوات عن
ملعب أحمد ارينا) أعاد التواصل معنا ،ثم أصرت مصر على
المجيء الى هنا".
يضيف س���لطان "أعتقد ان مص���ر فضلت هذه المدينة
النها في جمهورية محافظة ،وال مجال للس���هر أو العثور

(ا ف ب)

على نواد ليلية ،كما ان الطعام الحالل هام جدا بالنس���بة
اليهم".
يضي���ف "لق���د بحثوا ف���ي  5او  6مدن قب���ل ان يتخذوا
قرارهم".
وكان مدي���ر منتخ���ب مصر ايهاب لهيط���ة قد قال في
تصريح���ات صحافي���ة ان اس���باب اختي���ار غروزني هي
"القرب الجغرافي مع المدن التي سنخوض فيها مباريات
المجموعة ..القرب النفس���ي ،مدينة غروزني ذات أغلبية
مسلمة ،ومعس���كر المنتخب أثناء شهر رمضان سيسهل
عل���ى البعثة وعلى (الم���درب االرجنتين���ي هكتور) كوبر
تأهيل الالعبين نفسيا ،والتأقلم بسرعة على األجواء".
وأوضح ان اختي���ار المدينة "جاء عن طري���ق المدير الفني
للمنتخب كوبر .هو من اختار غروزني ،ونحن نفذنا له مطلبه".
بش���وارعها الهادئ���ة ،ال تعيش العاصمة الشيش���انية
صخب ما قبل المونديال ،باس���تثناء أعالم متناثرة وصور
لعبدالله السعيد ورفاقه ...اال انها متشوقة لحلول النجم
محمد صالح الباحث عن مجد كروي جديد.

(ا ف ب)

المونديال الحاضر الغائب في شوارع روسيا
موس����كو( -د ب أ) :مع ب����دء العد التنازل����ي النطالق فعاليات
بطول����ة كأس العالم  2018بروس����يا  ،ورغم االهتم����ام الواضح
ف����ي تنظيم البطولة على كافة األصع����دة  ،يبدو أن المونديال
المرتقب سيكون بمثابة الحاضر الغائب في الشارع الروسي.
وعل����ى عكس م����ا كان عليه الح����ال في بطول����ة كأس العالم
 2014بالبرازي����ل  ،تخلو ش����وارع المدن الروس����ية المضيفة من
االحتفاالت الضخم����ة والفعاليات الجماهيري����ة التي صاحبت
النسخ الماضية من المونديال وخاصة في البرازيل.
ورغم وصول جميع المنتخبات المشاركة في المونديال ،خلت
ش����وارع المدن الروس����ية من مظاهر المونديال إال في المناطق
المحيطة باالستادات وفي داخل هذه االستادات بالطبع حيث
يدور العمل على قدم وس����اق داخلها انتظ����ارا لضربة البداية
فيما تب����دو األوضاع هادئة بش����كل هائل ف����ي مختلف أنحاء
وش����وارع المدن المضيفة بعيدا عن حيز االس����تادات ومالعب
التدريب.
وال ي����كاد الزائر للمدن الروس����ية وفي مقدمته����ا العاصمة
موس����كو ومدينة سان بطرسبرج يش����عر بأن هذا البلد صاحب
أكبر مس����احة من بين جميع دول العالم سيستضيف فعاليات
المونديال أضخم حدث في عالم كرة القدم.
وتخلو الش����وارع تقريب����ا من أي الفتات دعائي����ة أو ترويجية
للبطولة كما تخلو من أي الفتات إرش����ادية خاصة باس����تادات
ومالعب البطولة المختلفة.
كم����ا تخلو من أي فعالي����ات احتفالية للجماهي����ر رغم زيارة
اآلالف لمنطقة المشجعين في موسكو.
وكان����ت ه����ذه الفعاليات ق����د حظيت باهتم����ام هائل خالل
الموندي����ال البرازيلي قبل أربع س����نوات بل إنه����ا تفوقت في

غروزني (روس���يا)(-أ ف ب)  :لم تنجح جمهورية الشيشان القوقازية التابعة
لروس���يا في اس���تضافة مباريات ضمن كأس العالم  2018في كرة القدم التي
تنطل���ق الخميس في موس���كو ،لك���ن قيادتها الطامحة رياضي���ا عوضت ذلك
باستقبال معسكر منتخب مصر الذي وجد فيها بيئة مالئمة في شهر رمضان.
وقال الرئيس الشيشاني المثير للجدل رمضان قديروف لوكالة فرانس اثناء
التمري���ن االول لمنتخب الفراعنة في غروزني ،األحد" :منتخب مصر بالنس���بة
الينا مثل فريق أحمد (تيريك غروزني سابقا) ونحن سعداء الستقبالهم".
في مدينة غنية بالنفط دمرتها حربان طاحنتان في التس���عينات ،تعد كرة
القدم رياضة ش���عبية ،لكن األلعاب القتالية مثل المصارعة والفنون القتالية
المختلطة ("ام ام ايه") تحظى باهتمام كبير ،وهذا يظهر من البنية الجسدية
الضخمة لشبان المدينة.
منح االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبات الـ  32المشاركة  67معسكرا
محتمال لالختيار من بينها  ،بحيث يجب أن تضم فندقا وملعبا للتمارين.
وعلى غرار مص���ر ،اختارت منتخبات أخرى مثل المغرب (فورونيش) ،نيجيريا
(ايس���ينتوكي) ،السنغال (كالوغا) ،اس���بانيا (كراس���نودار) ،الدنمارك (انابا)،
ايسلندا والسويد (غيليندجيك) ،االقامة في مدن غير مضيفة للمباريات.
لم يفوت قديروف ( 41عاما) الذي يوصف بـ "الفتى المدلل" للرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،فرصة إلعالء شأن الهوية الرياضية لمدينته.
في العام  ،2011افتتح ملعب "أحمد أرينا" بس���عة ثالثين الف متفرج وكلفة
 280مليون دوالر اميركي ،مطلقا عليه اسم والده الذي قضى في عملية اغتيال
عام  2004في ملعب دينامو السابق.
افتتح���ه بمباراة بين فريق من القوقاز ش���ارك في صفوفه وس���جل ثالثية،
ضد فريق من النجوم العالميين الس���ابقين ض���م االرجنتيني دييغو مارادونا،
البرتغالي لويس فيغو وااليطالي فرانكو باريزي.
احتف���ل قديروف الذي تتهم���ه منظمات غير حكومي���ة بانتهاكات لحقوق
االنس���ان ،وهو ما ينفيه ،بعيد بوتي���ن الـ 65في تش���رين االول  ،2017بمباراة
اس���تعراضية ش���ارك فيها نج���وم ايطاليا الس���ابقون باريزي ودين���و باجيو
وسالفاتوري سكيالتشي ،في ما وصفه معارضوه بأنها محاولة لتلميع صورته
أمام الس���كان الذين يعتقدون ان بوتين كان س���ببا في تدمير مدينتهم في
حرب الشيشان الثانية.
وفي تش���رين الثاني  ،2016اس���تقبل عاش���ق الرياضات القتالية لدرجة انه
يمارس���ها بانتظام مع البطل الروسي الشهير ألكس���ندر اميلياننكو ويشاهد
منافستها حتى على هاتفه ،أول مباراة لمنتخب روسيا في كرة القدم ،ففازت
وديا على رومانيا بهدف لمحمد اوزدوييف المولود في غروزني.
في  2004صعد تيريك غروزني الى الدرجة الروسية االولى ،وأحرز لقب الكأس
بعد نهائي مثير ضد كيريليا س���وفيتوف وتأهل الى الدوري االوروبي (أقصي
من الدور الثاني) .كما حل تاسعا في الدوري الروسي في الموسم المنصرم.

بعض األحيان على السخونة الدائرة في المباريات.
وكان����ت المطارات البرازيلية قد ش����هدت قبل أربع س����نوات
موجة هائلة من االحتفاالت والكرنفاالت التي قدمها مش����جعو
مختلف الفرق لدى وصول منتخبات بالدهم إلى البرازيل.
كما تس����ابقت فرق مختلفة من البرازيل إلى تقديم عروضها
الموس����يقية والفنية أمام زائري المونديال وذلك في ساحات
المط����ارات وخارجها وف����ي مختلف الش����وارع والميادين حتى
تحول المونديال البرازيلي إلى ما يشبه كرنفاال كبيرا لم
يفس����ده س����وى الس����قوط المدوي للمنتخب البرازيلي أمام
نظيره األلماني  7 - 1في الدور قبل النهائي للبطولة.
وعلى النقيض تمام����ا  ،يبدو الوضع هادئا للغاية في معظم
مناطق المدن الروسية المضيفة للمونديال المرتقب.
وقال المشجع األردني سليمان أبو لوز (من أصول فلسطينية)
" :إنها أول زيارة لي إلى روس����يا .موس����كو مدينة رائعة لكنني
فوجئت لدى وصولي إليها بعدم وجود أي مظاهر خاصة وكأنه
ليس هناك مونديال أو حدث عالمي كبير سينطلق في غضون
أيام .ال يوجد الكثير من اإلعالنات عن المونديال بالشوارع".
وقال مواطنه محم����د عطية (من أصول فلس����طينية أيضا) :
"أقي����م في قط����ر وأتيت إلى هنا بصحبة صديقي  ،وأس����تطيع
القول أن استعداد قطر لمونديال  2022يتسم بالروح أكثر من
المونديال الحالي .لم نر حتى اآلن شغف المشجعين الروس.
يبدو ان كرة القدم ال تثير اهتمام األغلبية هنا.
وبخ��ل�اف االحتفال الذي أقيم للمنتخب المصري لدى وصوله
إلى جروزني عاصمة الشيشان  ،لم تحظ باقي المنتخبات بمثل
هذا االس����تقبال الذي ش����هد فقرات فنية واس����تقباال حارا من
المسؤولين في الشيشان.

عائق اللغة يصدم زائري المونديال الروسي قبل ضربة البداية
موسكو -سان بطرسبرج (-د ب أ) :قبل أربعة أعوام فقط  ،واجهت المنتخبات
المشاركة في بطولة كأس العالم  2014بالبرازيل ومشجعوها مشكلة كبيرة في
التغل����ب على عائق اللغة خاصة في ظل عدم وجود عدد كاف من البرازيليين
المشاركين في عملية التنظيم يتقنون اللغة اإلنجليزية.
وما أشبه الليلة بالبارحة  ،حيث بدأت مشاكل اللغة تظهر بشكل كبير أيضا
مع بدء توافد المش����جعين واإلعالميين على المدن الروسية المختلفة لحضور
ومتابعة فعاليات النسخة الجديدة من المونديال والتي تستضيفها روسيا
اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى  15تموز المقبل.
ويواج����ه كثيرون من الزائري����ن حاليا صعوبة في التعام����ل مع العديد من
أوجه الحياة في المدن الروس����ية خاصة في التنق��ل�ات رغم مظاهر التنظيم
الجيد لهذه النسخة من المونديال والتي تفوق كثيرا ما كان عليه الحال في
النسختين الماضيتين  2010بجنوب أفريقيا و 2014بالبرازيل.
ونجح المنظمون في روس����يا في التغلب بش����كل كبير على مش����كلة وعائق
اللغة في المطارات المختلفة واالس����تادات المضيفة للبطولة وذلك من خالل
توفير بعض الالفتات التي كتبت باللغة اإلنجليزية إلى جانب الروسية أيضا.
ولكن بمجرد الخروج من المطارات أو االس����تادات  ،تبدأ المشكلة الحقيقية
التي يعاني منها الزائرون لمتابعة المونديال س����واء كانوا من المشجعين أو
اإلعالميين.
وفي محطات مترو األنفاق على س����بيل المثال  ،توجد بعض الالفتات التي
كتبت باللغة اإلنجليزية لترجمة أس����ماء المحطات نفس����ها ولكن المش����كلة
تظل في االرتباك ال����ذي يصيب الزائرين لمعرفة االتج����اه المطلوب في ظل
هذا الحجم الضخم لش����بكة المترو على األقل في العاصمة موس����كو ومدينة
سان بطرسبرج.
وعانى بع����ض الزائرين من ارتياد المترو في االتجاه الخاطئ وإضاعة بعض
الوق����ت والجهد في ظل عدم توافر أي متطوعين في محطات المترو إلرش����اد
الزائرين وتسهيل األمور عليهم.
وال يختلف الحال في باقي وس����ائل النقل العام وكذلك في سيارات األجرة
حيث يتطلب االستفس����ار عن كيفي����ة الوصول إلى أي م����كان والوقت الالزم
للوصول إليه جهدا كبيرا ووقتا طويال في ظل عدم اتقان العاملين والسائقين
في هذه الوسائل للغات أخرى بخالف الروسية.
وقال المشجع األردني سليمان أبو لوز (من أصول فلسطينية ويحمل العلم
الفلس����طيني) " :إنه����ا أول زيارة لي إلى روس����يا .أتيت لمش����اهدة منتخبات
البرازيل وإسبانيا والبرتغال .منتخب البرازيل يضم مارسيلو الذي أحبه كثيرا

عاملة تجميل ترسم علم روسيا على وجه مشجعة في احد المحالت في منطقة المشجعين في موسكو.

ألنني مشجع متحمس لريال مدريد اإلسباني الذي يضم
أيض����ا عددا من الالعبين في المنتخب اإلس����باني إضافة
للبرتغال كريستيانو رونالدو".
وأضاف " :لكن المزعج هنا في روسيا هو اللغة .قليال ما
نجد من يتحدث اإلنجليزية".
وقال مواطنه محمد عطية (من أصول فلسطينية أيضا) ،
" :منذ بداية حجز التذاكر  ،واجهت العديد من الصعوبات.
وحت���ى لحجز تذاكر القط���ارات  ،كنت أواج���ه العديد من
الصعوب���ات .ال يوجد من يتقن اللغ���ة اإلنجليزية وهذا ما
يجع���ل األمور أكثر تعقيدا .وعند وصولي إلى هنا واجهت
نفس هذه المش���اكل .ال يوجد العديد من الالفتات بالغة
اإلنجليزي���ة إال قرب المالعب فقط .وحتى في مترو األنفاق
نجد نفس المش���اكل .شيء جيد أن يحافظ البلد على لغته

(ا ف ب)

وثقافت���ه  ،ولكن يج���ب التعاون والتواصل م���ع الزوار مع
استقبال حدث عالمي مثل هذا".
وف���ي إحدى الحاف�ل�ات العامة التي تنق���ل الزائرين من
منطق���ة المط���ار في مدينة س���ان بطرس���برج إلى وس���ط
المدينة  ،كادت تحدث مشكلة بين أحد الزائرين وموظفة
تحصيل األجرة بس���بب عدم دراي���ة كل منهما بلغة اآلخر
وذلك عندما حاول���ت الموظفة تحصيل أجرة على الحقيبة
التي يصطحبها الزائر الذي كان يعتقد أن األجرة له فقط.
وفي الطرق والميادين  ،يواج����ه الزائرون صعوبة أكبر
كثي����را في الوصول إل����ى األماكن الت����ي يرغبونها حيث
كتب����ت معظ����م الالفتات باللغ����ة الروس����ية بالطبع ومن
الصع����ب العثور على إجابة بلغة أخ����رى من المارة حيث
تلعب "اإلشارات" دورها في بعض األحيان.

بعقد يمتد لعدة سنوات
مشجعون برازيليون في موسكو.

(ا ف ب)

البرازيليون ليسوا مهووسين بكرة القدم
زوريخ  -رويترز  :تش���تهر البرازيل بأنها دولة مهووسة بكرة
القدم لكن تقريرا توصل إلى أن  60بالمئة فقط من البرازيليين
الذين أجريت معهم مقابالت لديهم اهتمام بهذه الرياضة.
وجاءت اإلمارات على رأس القائمة التي أعدتها شركة نيلسن
س���بورتس ألبحاث التس���ويق ورتبت  30دولة وفقا لنس���بة من
السكان وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة القدم.
وبلغت النس���بة في اإلم���ارات  80بالمئة وج���اءت تايالند في
المرك���ز الثاني ( 78بالمئة) ثم تش���يلي والبرتغال وتركيا ()75
فيما احتلت البرازيل ،الفائ���زة بكأس العالم خمس مرات ،مركزا
متأخرا وهو .13
وتراجعت النس���بة في البرازيل م���ن  72بالمئة في  ،2013قبل
ع���ام واحد من اس���تضافة نهائيات كأس العالم التي ش���هدت
خس���ارة قاس���ية ألصحاب األرض  1-7أمام المانيا في الدور قبل
النهائي.
ويتس���م مزاج البرازيليين بالتقلب الشديد فيما يتعلق بكرة
القدم ،ويتغير الحضور الجماهيري في المباريات بش���كل كبير
وفقا لمستويات الفرق ،وما إذا كانت المباراة في مرحلة حاسمة
من مسابقة ،وموعد ركلة البداية وحتى الطقس.
وفي الموس���م الماضي بلغ متوس���ط الحضور الجماهيري في
الدوري البرازيلي  16418مشجعا فقط.
وقال التقرير إن النس���بة زادت ف���ي الصين من  27بالمئة عام
 2013إل���ى  32بالمئ���ة في  2017وفي الهند م���ن  30بالمئة إلى

 45بالمئة وفي الواليات المتحدة من  28بالمئة إلى  32بالمئة.
وجاءت بريطانيا ،رغم امتالكها الدوري االنجليزي الممتاز ،في
المركز  17بنسبة بلغت  51بالمئة فقط.
وق���ال التقرير إن كريس���تيانو رونالدو مهاج���م ريال مدريد
والبرتغال هيمن على استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين
الالعبين متقدما بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسي.
وبلغ التفاعل مع رونالدو عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام 570
مليونا في أول خمسة أشهر من العام الحالي ،وهو ما يزيد بفارق
كبير على نيمار ( 294مليونا) وميسي ( 201مليون).
وأش���ار التقرير إل���ى أن التفاعل ،وليس ع���دد المتابعين ،هو
العنص���ر األكث���ر أهمي���ة في فهم قيمة حس���اب عل���ى مواقع
التواصل االجتماعي ،ألنه يظهر عدد المتفاعلين مع الحس���اب
ويعطي فكرة أفضل عن التأثير والمفعول.
وأضاف التقرير أن النجاح في وس���ائل التواصل االجتماعي ال
يرتبط دائما بالنجاح داخل الملعب.
وجاء س���يرجيو راموس مدافع ريال مدري���د المثير للجدل في
المركز الراب���ع بتفاعل بلغ  158مليونا فيم���ا احتل محمد صالح
مهاجم ليفربول ومصر المركز الخامس ( 105.3مليون).
وعل���ى صعيد ع���دد المتابعين لحس���ابات وس���ائل التواصل
االجتماعي ،جاء رونالدو في الص���دارة برصيد  322.8مليون في
تويتر وإنس���تجرام وفيس���بوك بينما امتلك نيمار  194.2مليون
متابع وميسي  181.9مليون.

"هيونداي موتور" توقع شراكة عالمية مع نادي تشيلسي اإلنكليزي
ّ
تمتد لعدة سنوات مع فريق نادي
أعلنت ش���ركة هيونداي موتور ،عن ش���راكة
تشلس���ي اإلنكليزي لكرة القدم .وقالت الش���ركة إن شعار هيونداي سيوضع على
أكم���ام القمصان الجدي���دة لالعبي "البلوز" في المنافس���ات المحلي���ة ابتداء من
الموس���م المقبل وحتى العام  ،2022باعتبارها عالمة السيارات العالمية الشريكة
للفريق.
وتش���هد هذه الش���راكة دخول هيونداي للمرة األولى إلى سوق كرة القدم في
بريطانيا ،كما أنها ّ
توس���ع من الحضور الراسخ لعالمة السيارات الكورية الجنوبية
على الس���احة الكروية العالمية عند أعلى المستويات ،نظرًا النخراطها الدائم منذ
عشرين عامًا في كثير من البطوالت الكروية المحلية والعالمية.
وستكون هيونداي ،وفق الشراكة الجديدة ،حاضرة بشعارها على قميص النادي
ً
ومن خالل عرض سياراتها في مرافق النادي ،فضال عن الحضور في المباريات التي
تقام في ملعب النادي بما في ذلك تشكيل شعار العالمة بإضاءة  ،LEDوالحصول
على حقوق متعددة في المحتوى الرقمي واإلعالمي.
وقال أندرياس-كريس���توف هوفمان ،نائب الرئيس للتس���ويق والمنتجات لدى
ّ
ّ
هيونداي موتور ،إن الش���ركة ظلت على مدى  20عامًا حريصة على بث حيوية كرة
القدم وروح الش���غف واإلثارة الكروية في أوساط المشجعين بجميع أنحاء العالم،
ناد ناجح
وأضاف" :تغمرنا السعادة لبدئنا شراكة جديدة مع نادي تشيلسي ،وهو ٍ
َ
وطموح تتناسب َ
قي ُمه مع العالمية وروح التحدي التي تتسم بها هيونداي".
من جانبه ،أعرب كريس تاونس���يند أوبي المدير التجاري لنادي تشيلس���ي ،عن
س���روره باإلعالن عن الش���راكة مع هيونداي والتي بموجبها "سيوضع شعار هذه
العالمة البارزة على أكمام قمصان العبينا ابتداء من الموسم المقبل" ،وقال" :نفخر
في نادي تشيلس���ي بشراكتنا مع بعض الش���ركات والعالمات البارزة في العالم،

ونتطل���ع إلى العمل بش���كل وثيق مع ش���ركة هيونداي في
ّ
س���عيها لتحفيز قاعدتنا الجماهيرية والتفاعل معها وبث
روح المتعة والبهجة في أوساطها".
ّ
المقرر أن يظهر شعار هيونداي على القميص الجديد
ومن
ألول م���رة في  23يوليو المقبل ،عندما يلعب تشيلس���ي في
أس���تراليا مباراة ودي���ة مع فريق نادي پي���رث غلوري ،قبيل

انطالق الموسم الكروي .19/18
وال تزال هيونداي ش���ريكًا رئيس���ًا لالتح���اد الدولي لكرة
القدم (فيفا) منذ العام  ،1999كما كانت ش���ريكًا مع االتحاد
األوروبي لكرة القدم لمدة  18سنة حتى العام  ،2017وال تزال
ش���ريكًا وازنًا لعدد من المنتخبات الوطنية والفرق المحلية،
مثل فريق نادي أولمبيك ليون الفرنسي وغيره.

