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(وصلنا الى السـينما وليس الى
ارض مـلـعب كـرة الـقـدم. فـرنـسـا
إحـتــوت مـيـسي ولم يــتـمـكن من

الوصول الى ورائهم. 
من دون ميسي نحن فريق عادي
ـبـاراة  لعـبـها كـمـا كان آخر. ا

مـتـوقّع مـا كـنـا نـتوقـعه حـصل.
إنــتــهـت كــاس عــالم جــديــدة من

حتقيقنا اي أمر. 
إنه امـر مـؤسف ان يـكـون قـد مرّ
كأس عـالم جـديد واألرجـنـت لم

يكن لديها فريق ثابت ).
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صري نتـخب  ا فجرت هـزائم ا
ـــونــديـــال مـــوجـــة غــضب فى ا
عـــارمه فـــفى اول رد فـــعل عـــلى

تلك الهـزائم تقدم طـارق محمود
احملـــــامى بـــــالـــــنـــــقض بـــــبالغ
لـلــمـســتـشــار نـاصــر الـدهــشـان
احملــامى الــعـام االول لــنـيــابـات

اســتــئــنــاف االســكــنــدريــة ضـد
رئـــيس مـــجـــلـس ادارة االحتــاد
ــصـرى لــكـرة الــقـدم واعــضـاء ا
ال العام االحتاد بتهمـة اهدار ا

{ موسكو  –وكاالت - عبّر جنم
االرجـــنـــتـــ الــســـابق ديـــيـــغــو
مـارادونـا عن غــضـبه من خـروج
األرجـــنــتـــ من كــاس الـــعــالم .
وقــــال مــــــارادونــــا الى (تــــيـــلي

سور):
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إنــــــنــــــا فـي الــــــقــــــرن احلــــــادي
والـعـشـرين في عـام  ?2018وال
أحـــد يــعــتـــرض عــلى تـــشــجــيع
الـــنـــســــاء لـــكـــرة الــــقـــدم وفـــهم
قـــواعــــدهـــا واحلــــديث عـــنــــهـــا
ومشـاهدتـها أليس كـذلك? أليس
هـذا هـو احلـال?بـعض مـا شـهده
كـأس الـعـالـم في دورته احلـالـيـة
في روسيا جعل بعضنا يتساءل
عن مـدى التـغـيـير في كـرة الـقدم
ـــرأة حتــظى وعـــمــا إذا كـــانت ا

عاملة عادلة.
ــاضي نــشــرت يــوم الــثـالثــاء ا
وكالة التصوير الصحفي (غيتي
إميدجيز) مجموعة من الصور لـ
(أكــثــر مـــشــجــعي كــأس الــعــالم
إغـراء) وال حتـتــوي الـصـور في
اجملـــــمــــــوعـــــة إال عــــــلى صـــــور
مـــــشـــــجـــــعـــــات نـــــســـــاء.ووجه
مــشـــجـــعـــون من مـــســـتــخـــدمي
شـبــكـات الــتـواصل االجــتـمـاعي
ـعـرض الـصـور الذي انـتـقـادات 
قــدمــته غــيــتي ووصــفــوه (بــأنه
يــقـدم مــنـظــورا لـلــمـرأة جتـاوزه

الزمن).
وألـغـت غـيـتي الحــقـا مـجــمـوعـة
الصور وقـالت (إنها كـانت خطأ
يــــــؤسـف له فـي احلـــــــكم عـــــــلى
األمور وإنـهـا ستـجـري حتقـيـقا

داخليا في هذا الشأن).
وال يقتـصر األمر عـلى ذلك وفقا
لــــتـــقـــريـــر الـــبي بـي سي حـــيث
ــعـلــقــات الـريــاضــيـات تــواجه ا
الـــنــســاء تـــعــالــيــا مـن زمالئــهم
وانـــتـــقـــادات وحتـــرشـــات أمـــام

الــكــامــيـرا تــنــاقـلــتــهـا شــبــكـات
الــتــواصل االجــتـمــاعي. وكــانت
الصـحفيـة الريـاضية الـبرازيـلية
اريا تقدم تقريرا من جوليا غو
يـكاتـريـنـبـرغ في روسيـا عـنـدما
اضــطــرت لــصــد قــبــلــة من أحــد
ـــــارة.كـــــيـف ردت مـــــراســـــلـــــة ا
بـــرازيــــلــــيـــة عــــلى رجـل حـــاول
تقـبيـلـها عـلى الهـواء . وصاحت
ـاريـا بــعـدمـا حـاول الـرجل غـو
تـقـبـيـلـهـا (ال تفـعل ذلـك. ال تفـعل
ذلك بــعـد قط. مـا فــعـلــته خـطـأ).
وعــلى تـويــتـر حــصـلت تــغـريـدة
ـاريـا عـلى تـصـديـهـا تـهـنئ غـو
لـلـتـحـرش عـلى إعـجـاب  65ألف

شخص.
وتـعـرضت لـوسـي زلـيك مـعـلـقـة
شـبـكـة إس بي إس االسـتـرالـيـة
لــلــســخــريــة واالنــتــقــادات عــلى
اإلنـترنت ألنـهـا تـصـر عـلى نطق
أســــمــــاء الـالعــــبـــــ بــــصــــورة

صـــحـــيــــحـــة كــــمـــا تـــنــــطق في
بـلـدانـهـم.وبـعـد أن وُصـفت زلـيك
بأنـها "مـزعـجة" و"ال حتـتمل" رد
زمــيـــلــهـــا كـــريغ فــوســـتـــر عــلى
مـنـتقـديـهـا قـائال (إن بـرنـامـجهم
يــــســــعـى الحــــتـــــرام الــــلــــغــــات

والثقافات اخملتلفة). 
شـهــدت الـدورة احلــالـيــة لـكـأس
العـالم انـتصـارات لـلمـرأة حيث
أصــــبـــحـت فـــيــــكي ســــبـــاركس
صحـفـيـة بي بي سي أول امرأة
تعـلق عـلى الهـواء مـباشـرة على
مـــبــاراة في كـــأس الــعـــالم تــبث
تـلـفـزيـونـيـا في بـريـطـانـيـا كـمـا
قـالـت شـبـكــة فـوكس األمـريــكـيـة
وشـبكـة تلـيـمونـدو إنـهمـا نـقلـتا
في هـذه الـدورة من كـأس الـعالم
مـبـاريات تـعـلق عـلـيهـا مـعـلـقات
نسـاء ألول مرة في أمـريكـا.ولكن
الــتـــغــيـــيــر لم يـــحظ بـــإعــجــاب

اجلميع. 

إلى أنـهن ال يـفـهـمن حـقـا قـواعد
الـــلـــعـــبــة وأنـــهن يـــشـــاهــدن
ـــبــاريـــات فــقط إلبـــهــار ا
أحبـائـهن وأصدقـائهن
ولــــلــــحــــصــــول عــــلى
شاهدة االهتمـام أو 
الـالعـــــــــــبــــــــــ ذوي
األجـسـام الــريـاضـيـة

والعضالت.
ولــكـــــن مــشــجــعـات
كــــرة الـــقـــدم يــــقـــمن
بــــــــــالـــــــــــرد عــــــــــلـى
ـوجـهـة االنـتـقـادات ا

لهن. 
وقـــارنت مـــدونــة أداء
العـــبـــات كـــرة الـــقـــدم
الــنـســاء الــصـيــنــيـات
الـــــقـــــوي مـــــقـــــــارنــــة
بأقرانـهم الرجال الذين
فشلوا في الـتأهل لكأس

العالم.

{ مـــوســـكــو  –وكــاالت - اعـــلن
االحتـــاد الــــدولي لـــكـــرة الـــقـــدم
(الـــفــيـــفــا) ( إنـه عــاقب روســـيــا
مسـتضـيفـة كأس الـعالم بـغرامة
مـالـيـة قــدرهـا عـشـرة االف فـرنك
ســويــســري (نــحــو عــشــرة آالف
دوالر) بـعـدمـا رفـعت اجلـمـاهـيـر
الــروســيــة الفـتــة عــنــصــريـة في
اخلــــــســـــارة 3- صــــــفــــــر أمـــــام

أوروجواي).  وشهد كأس العالم
غـرامــات اخـرى من الــفـيـفــا فـقـد
غـرم االحتــاد الـصـربـي مـبـلغ 20
ألف فــرنـك ســويــســري (بــســبب
الفـتــة سـيـاسـيـة مــسـيـئـة) خالل
ة 2- صفـر أمام الـبرازيل الهـز
بــــــاســــــتــــــاد ســــــبــــــارتــــــاك في
مــوسـكـو.كــمـا عــوقـبت صــربـيـا
الــتي ودعت الـبــطـولــة بـغــرامـة

انـتـشـر مـقـطع فـيـديــو من الـلـقـاء الـذي جـمع الـرئـيس
األمريكي دونـالد ترامب  بـنظيـره البرتـغالي مارسـيلو
ريبيلـو ديسوزا.وبـدا الرئيس الـبرتغالي مـتحمـسا أثناء
حديـثه عن الالعب كـريـسـتـيانـو رونـالـدو ومـهاراته وحب
الـنــاس له.وعـنــدمـا فـرغ الــرئـيس الــبـرتــغـالي من حــديـثه
ـزحـة بـالـقول(انه يـرشح رونـالـدو لـرئـاسة فاجـأه تـرامب 

البرتغال).
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وتعرض العب كرة القدم السابق
جــيــســون كــنــدي الــذي لم يــدع
لـلــتـعـلــيق في كـأس الــعـالم هـذا
الـعـام النتـقـادات واسـعـة لـقوله
(إن صـــوت الــــنـــســـاء عـــال وذو
نــغـمـة حــادة ال تـصــلح لـلــتـعـلق

الكروي).
راقـب عودة ما وانتقـد بعض ا
يعـرف بـ (كـامـيرا احلـسـناوات)
حـــيث تــتــمــهل الـــكــامــيــرا عــلى
الـــــنـــــســـــاء اجلـــــمـــــيـالت وسط
مـــــشـــــجـــــعي كـــــرة الـــــقـــــدم في
االســــــتــــــاد.,كـــــــمــــــا أن بــــــعض
مـسـتـخـدمي تـويـتـر اسـتـخـدموا
حــســـابــاتـــهم لـــتــقـــيــيم جـــمــال
ـــشـــجــــعـــات.وفي وجـــاذبـــيــــة ا
الصـ تتـعرض مـشجـعات كرة
الـقـدم للـسـخـرة ويـتـهـمن بـأنهن

(مشجعات زائفات).
كــمــا يــتم تــداول الــنــكــات الــتي
ـشـجـعـات مـشـيرة تـسـخـر من ا

بـسبب الفـتـة مـشابـهـة في بـداية
كـسيك البـطولـة.كمـا  تغـر ا
مـبــلغ  15ألف فــرنك ســويــسـري
بسبب مشاكل جمـاهيرها وإلقاء
ة -3 بعض األشـياء خالل الـهز
صفر أمـام السويـد. وغرم الفـيفا
ــــغــــرب مـــبــــلغ  65ألف فــــرنك ا
سـويـسـري بسـبب مـشـاكل خالل

التعادل 2-2 مع اسبانيا.
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ـشـاركـة في بـطـولـة كـاس الـعـالم ال اعـني هـنـا الـدول الـعـربـيـة ا
بكـرة القـدم اجلاريـة في روسيـا لكني اعـني العـرب الذين(لـعبوا
طـوبـة ) بـأبــنـاء جـلـدتـهم وأشـقـائـهم  من أبـنـاء عـدة دول عـربـيـة
وكيف دمـروا بلدانهم ومدنهم وبناها الـتحتية وقتلوا األبرياء من
أبــنــائـهــا وحــولــوا آخـرين الـى مـهــجــرين ونــازحــ في ظـروف
إنــسـانـيـة غــايـة في الـصـعـوبــة حـيث ال سـكن وال غـذاء وال دواء
وال أبـسط مـقـومـات احلـيـاة هـذا يـحـدث في امـة الـعـرب بـسـبب
حـرب العـرب عـلى العـرب في الـوقت الذي يـنـشغل الـعـالم  هذه
األيـام بـكل قـاراتـه ودوله من الـشـرق الى الــغـرب ومن الـشـمـال
الى اجلنـوب  ببطـولة كأس العـالم بكرة القـدم والعرب منـشغل
بقـتـال بـعـضـهم وإهالك أشـقـائـهم وتـدمـيـر بـلـدانهـم األلوف من
مـختلف دول العالم حـتى التي ال تشارك في البـطولة ذهبوا الى
ي رؤسـاء دول وحكومات روسـيا حلضور الـعرس الكـروي العا
ـتـابـعـة الـبـطـولـة اغـلب دول الـعـلم وفـرت أمـاكن ومـلـوك ذهـبــوا 
وساحـات خصـوصا الدول اإلفـريقيـة الفقـيرة وغيـرها ووضعت
فـيـهـا شـاشات كـبـيـرة لـكي يـتابـع مواطـنـوهـا مـباريـات الـبـطـولة
ـواطـنـيـهـا الـدول تـفـعل كل مـا بـوسـعـهـا خلـدمة ـتـعـة  لـتـوفـيـر ا
وتـرفـيه شـعـوبـهـا حـتى في الـريـاضـة والدول الـعـربـيـة مـشـغـولة
ـعـارك ويــا لـيـتـهـا كــانت حـروب مع األعـداء الـذين بــاحلـروب وا
يحـتلون ارض العرب ومقدساتهم لـكنها حروب ب العرب عرب
يـقــتـلــون عـرب دول عــربـيــة تـدمــر دول عـربـيــة  حـتى فـي شـهـر
رمضـان شهر العـبادة والغـفران والتسـامح ونحن نقتل بـعضنا
سـلمـ وأهم أعيـادهم عيـد الفـطر البـعض بل وحـتى في عيـد ا
ـشـركـون كـانوا ونـحن نـقـتل بـعـضـنا الـبـعض عـرب اجلـاهـلـية ا
أكــثـر الــتــزامــاً بــأشــهــر الــله احلــرم من عــرب الــقــرن الــواحـد
والعـشـرين ألنهم كـانوا يـتوقـفون عن الـقتـال في األشهـر احلرم
ـسـلـمـ الذين نـزل اإلسالم في سـاحـتـهم ال يـراعون والـعرب ا
سـلم ويستمرون في احلرب حرمـة األشهر احلرم وال أعياد ا
ـدن وقـتل أشـقـاءهم العـرب الـسـعـوديـة التي والـقتـال وقـصف ا
حتـتضن بيـت الله احلرام وقـبر الـرسول األعـظم الذي بُعث الى
الـنـاس رحـمـة  تـشن حـربـاً شـعـواء مـنـذ أكـثـر من سـنـتـ عـلى
ـسـلـمـة تـشـاركـها أغـلـب دول اخللـيج الـيـمن الـدولـة الـشـقـيـقـة ا
الــعـربي ومــعــهـا مــصــر واألردن والـســودان وحــتى بــاكـســتـان
دنـي ومالـيزيـا وغيـرها طـائراتـهم األمريـكيـة الصـنع تقـصف ا
ـنـازل فــوق رؤوس سـاكـنـيـهـا وال احـد ـدن وا األبــريـاء وتـهـدم ا
ـنــاطق األثــريـة يـعــتــرض قـنــابـلــهــا تـدك حــتى دور الــعـبــادة وا
دارس والعرب يتفرجون  ,مئات آالف األطنان ـستشفيات وا وا
ـسـلـم ومـدفـعـيـتـهم عـلى الـيمن من الـقـنـابل ألـقـتـها طـائـرات ا
كانت كـافـية لـتدمـيـر إسرائـيل كـلهـا بدال من تـدمـير الـيمن ,دول
اخللـيج وأمـريكـا وفـرنسـا وتـركيـا وإسرائـيل ومـرتزقـتـهم الذين
دن يـدعون اإلسالم زوراً من الـتـنـظيـمـات اإلرهـابيـة  يـدمـرون ا
السـوريـة ويقـتـلون األبـريـاء من أبنـاء شـعبـهم وجـيشـهم الـعربي
ـسـلم وبـاقي الـعـرب يـتـفـرجـون بل يـبـاركون  ,داعش صـنـيـعـة ا
إسـرائـيل وأمـريـكـا تـشـارك أسـيـادهـا في قـتـال الـعـرب وتـدمـير
ـال والـسالح وكـما شـعوبـهم ومـدنـهم وبـدعم عـربي خـليـجي بـا
حـصل ويحصل في العراق وسـوريا وليبيـا التي ساهمت الدول
الـعـربـيـة اخلــلـيـجـيـة في تـدمـيـرهــا وإسـقـاط نـظـام احلـكم فـيـهـا
وإشعـال احلرب األهـليـة ب أبـنائـها لـرغبـة أمريـكيـة إسرائـيلـية
والعـرب مستأنـس وإسرائيل وأمـريكا تضـحك علينا  ,الـكويت
ـسانـدة الدول الـغربـية وأمـريكـا وتسـتولي تتـآمر عـلى الـعراق 
عـلـى أراضـيه ومـيــاهه وحـقــول نـفـطه وتــخـنق مــنـفـذه الــبـحـري
الـوحـيـد وتـدعـم مـافـيـات اخملـدرات  لـنـشـر هـذه اآلفـة بـ أبـناء
ـة واالغـتـيـاالت لـكي الـشـعب الـعـراقي وتـدعم عـصـابـات اجلـر
ـغـرب احـدهـما يـتـآمـر على يبـقى الـعـراق ضـعيـفـاً واجلـزائر وا
تطرف غرب تدعم ا األخر اجلـزائر تدعم جبهة البوليساريو وا
اإلسالمـيـ اجلـزائـريـ ,مــصــر شـغــلــوا جـيــشــهــا وشـعــبــهـا
دن دعـومة من إسرائـيل في سيـناء وا بالـتنـظيمـات اإلرهابـية  ا
زيد من أموالها في محاربة صـرية لتبقى ضعيفة وتستنزف ا ا
اإلرهاب بـدال من إنعـاش اقتـصادها وخـدمة شعـبهـا في سوريا
واليـمن ولـيبـيـا والعـراق وتـونس مشـغـولة بـالـصراع الـسـياسي
عــلى الـسـلـطـة بـ األحـزاب ومــهـددة من اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة

تطرفة .  ا
هــذا هـو حـال الــعـرب قــتـال ودمــار واسـتـنــزاف أمـوال  طــائـلـة
ـلـيارات من الـدوالرات تـصرفـها وقدرات بـشـرية كـبـيرة مـئات ا
الــسـعـوديــة واإلمـارات والـبـحــرين وقـطــر والـكـويت شــهـريـاً في
احلروب والـتـآمر عـلى أشـقـائهم الـعـرب وتدمـيـر بـلدانـهم تـكفي
لـبـنـاء كل الـدول العـربـيـة الـفقـيـرة بـكل بـناهـا الـتـحـتيـة احلـديـثة
تـطورة ومـعاهـد علـومهـا احلديـثة ومسـتشـفيـاتهـا وجامـعاتـهـا ا
وطرق مواصالتها ووسائل اتصاالتها احلديثة مع تام احلياة
رفـهة لـشعـوبهـا وكل ما جـرى ويجـري للـعرب ـة ا احلرة الـكر
بفـعل قـادتهـا الـعمالء ألمـريكـا وإسـرائيل ولـكي تـبقى إسـرائيل
نآى عن أي خـطر عربي يـهدد أمنـها وكيـانها   ,فأي األقـوى و
عـرب انتم وأي مسلم أنتم انظروا الى العالم من حولكم كيف
تطـورات ماليزيا وكيف نهضت سنغافورة وكيف أصبحت الهند
وانـدونـوسـيـا وحـتى الـدول األفـريـقـيـة الـفـقـيـرة كـيف نـهض بـها
قـادتـهـا الـوطـنـي وشـعـوبـهـا احلـيـة ونحن يـعـيـدنـا قـادة الـعرب
سلم الى العصور الوسطى الى الفوضى والقتال واحلروب ا
واجلوع والـفـقـر واألمـراض واجلـهل والـتـخلـف لرغـبـة أمـريـكـية
إسرائيلية فهنيئا لدول العالم التي تنشد العلم والتعليم والتطور
ومبـارك لشعـوبهـا وحتية لـقادتـها الوطـنيـ الشرفـاء وتبـاً لقادة
الـعــرب الـعــمالء وسـحــقـا لــشـعـوب ال تــثـأر لــظـلــمـهــا وال تـثـور
خلالصهـا وال تـطـالب بحـقـوقهـا وتـقبل بـذلـها وهـوانـها ,وهـنيـئاً
لـروسـيـا والـعـالم بـكـاس الـعـالم لـكـرة الـقـدم وتـبـاً لـقـادة الـعرب

أمراء احلرب وحروبهم ومؤامراتهم على أشقائهم .

ـصـرى ـنـتـخب ا فى مـعــسـكـر ا
فى جروزنى بـعد ان تـلقى مـبلغ
مــــلـــيـــون و 800 الف دوالر من
عسكر اال الفيفا نصرفها على ا

ان االنــفـــاق شــهـــد مــخـــالــفــات
عـــديـــده فى الـــوقت نــفـــسه شن
ـان هـجومـا عـنيـفا اعـضاء الـبر
عـلـى رئـيس االحتــاد واعـضـائه
مطالب باستـقالتهم والتحقيق
معـهم كما تـقدم عـدد من اعضاء
ـان بطـلب احاطه الى وزير البر
الـــــريـــــاضـــــة والــــشـــــبـــــاب عن
اخملــالــفــات الــتى حــدثت اثــنـاء
الرحـلـة واكد الـنـائب فرج عـامر
ـان فى تـصـريـحات عـضـو الـبـر
خاصه (انه سـيتم الـتحـقيق فى
اخملــالـــفـــات وان هـــنــاك تـــوجه
لتشـكيل جلنـة لتقـصى احلقائق
اليه للتـحقيق فى االنحـرافات ا

واالداريه التى حدثت.)
فيما اكد وزير الرياضة والشاب
اشـرف صـبـحىخل ان فـضـيـحـة
ـــــونـــــديــــال لـن تــــمـــــر بــــدون ا
ـــقـــابل رفض مـــحــاســـبـه).فى ا

اعـــــضـــــاء االحتـــــاد الـــــتـــــقــــدم
بــــاســــتــــقــــالــــتــــهـم واكـــدوا ان
ـســئـولــيــة يـتــحـمــلـهــا مـدرب ا
ـنتـخب كـوبر بـسـبب الطـريـقة ا
الدفاعية العقيمة التى اتبعها.
 فــيــمــا كــشف مــصــدر بــاحتــاد
الـكـرد طــلب عـدم ذكـر اسـمه فى
تـــصــــريـــحـــات خــــاصه اســـرار
الــــفــــضـــائـح الــــتى حــــدثت فى
نتخب حيث ابرم عدد معسكر ا
من الـالعـبــ اتـفــاقـا ســريـا مع
احـــد الــــقـــنـــوات الـــفــــضـــائـــيه
لتسجيل فـيديوهات خاصه بهم
وعـــرضــهـــا فـى احــد الـــبـــرامج
الــتـلـيـفـزيــونـيـة مـقـابل 20 الف
دوالر لـكل مـنـهم وفـشل اعـضـاء
االحتـــاد فى الـــســـيـــطـــرة عـــلى
ن يــــونس الالعــــبـــ واكــــد ا
ـصرى الـسابق عضـو االحتاد ا
فى تــــصـــريـــحــــات خـــاصـــة ان

االعالنـات والـبـرامج اثـرت على
تركيز اجلهاز الفنى فى السياق
ذاته تــبـايــنت اراء الـريــاضـيـ
ـــة وحـــمل فى اســـبـــاب الـــهــز
فــاروق جـــعــفـــر العب الـــزمــالك
ة على السابق مـسئولـية الهـز
احتـــــــــاد الـــــــــكـــــــــرة وطـــــــــالب
بـاســتـقـالـتـهـم. من نـاحـيـته اكـد
مــحــمــد فــضل مــســئــول جلــنــة
الـتـعـاقـدات بـالـنـادى االهـلى ان
ــــنـــــتــــخب يــــتــــحــــمل مــــدرب ا
ـسـئـولـيـة النه فـشل فى قـيـادة ا
الفريق واتفق مـعه هشام حنفى
جنـم االهـــلى الـــســـابق وطـــالب
اسـامه خلـيل جنم االسـمـاعـيلى
الـسـابق ضـرورة تـشـكـيل جلـنـة
تـــقـــصى احلـــقـــائق لـــتـــحـــديــد
ـسئـوليـة كمـا طـالب بالـتعـاقد ا
ى لـتصحيح مسار مع خبير عا

صرية. الكرة ا
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لقطة من احدى
نتخب مباريات ا
صري بنهائيات ا
كأس العالم في

روسيا

{ لــــنـــدن  –وكـــاالت - نــــشـــرت
صـــحــيـــفــة اإلنـــدبــنــدنـت مــقــاال
لــلــكـــاتب بـــيــنـــيــدكت ســـبــنس
بـعـنـوان (اعــتـزال مـحـمـد صالح
ـــا له وحملــبــيه ســيـــــــكــون مــؤ
ولــكــنه ســيــكــون أيــضــا الــقـرار

الصحيح).
ويـقــول سـبــنس (إنه مـا من شك
يا أن صالح قد أصبح وجها عا
في مـــجـــال الــريـــاضـــة وأصــبح
واجــهـــة لإلسالم احلـــديث لــكن
الـطريـقـة الـتي استُـخـدم بـها من
قـبل بـعـض احلـكـومـات ألسـبـاب
دعـائــيـة وسـيـاســيـة تـركـته دون

خيار .
ـــــوسـم الـــــذي بـــــدأه صالح فـــــا
بــسـرعــة وخــيـال وذكــاء انــتـهى
ـة مُـحبـطـة مع فريق بالده بهـز
في مـديـنـة فولـغـاغـراد الـروسـية
في آخــــر مــــبــــاريــــات الــــفــــريق
ـــصـــري في نـــهــائـــيـــات كــأس ا
ـــــنـــــتـــــخب الـــــعــــــــــالم أمـــــام ا

السعودي).
ويـضــيف ســبـني (أن هــذا لـيس

شجعي الفريق األسوأ بالنسبة 
ــصـــري فــقــد تـــداولت وســائل ا
اإلعـــــــالم أخـــبـــارا خـــرجت من
مــعـــســكـــر الــفـــريق في مـــديــنــة
غـــروزنــــــي تـــفـــيـــد بـــأن صالح
ينـوي اعـتزال الـلـعب الدولي مع
ـــنــتــخـب وهــو في الـــســادســة ا

والعشرين من عمره).
ويـوضـح سـبـنـس (بـأن اخــتـيـار
ـــديـــــــــنــة مــقــرا لـــلــمــنــتــخب ا
صـري ومـا حدث من اسـتغالل ا
سـيـــــاسي لـوجـود صالح هـنـاك
من قــبل الــرئــيـس الـشــيــشــاني
رمـضـــــــان قـديـروف ومـا جلـبه
ذلـك من انـــتــــــــقـــادات واســـعـــة
ــشـاركـة في ــصـري بـا لـلــنـجم ا
مـحـاوالت لـغــسل سـمـعـة الـرجل
ــتـــهم بـــانــتـــهـــاكــات حلـــقــوق ا
اإلنــســان وارتــكــاب مـذابـح ضـد
مـعارضـيه أثـر بـشكل كـبـيـر على

صالح.
وقــد اســتــخــدم قـديــروف صالح
كوسـيلـة للـدعايـة السـياسـية إذ
أيــقــظـه من غــرفــته في الــفــنــدق

الــذي يـقــيم به فـي غـروزني ذات
يـــوم لــيـــصــحـــبه في جـــولــة في
واطنة نحه ا دينة ثم  أنحاء ا

الشرفية في حفل للعشاء).
عـروف دوما أن مردفـا (أنه من ا
أي حــاكم يـكــون دومــا حـريــصـا
على حتقـيق أقصى اسـتفادة من
وجـود جنـم مـعــروف ومـحــبـوب
مثل صالح لكن هـذا ال يعني أن

صالح كان سعيدا بذلك).

محمد صالح
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ـوقع الرسـمي للـفيـفا حتـدّث جوردن هـندرسون في مقـابلة مع ا
ـــــنـــــتــــخـب اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي. وقــــال عن وضـــــعـه احلـــــالي فـي ا
هـندرسـون(أشـعـر أنـني أكـبـر في الـسن خـاصـةً مع وجـود عدد
نتـخب. لكـنني اشعـر أنه هناك كبيـر من الالعبـ الشبـاب في ا
ــنـتـخب حـالـيًـا. تـوازن مـنـاسب مـا بــ اخلـبـرة والـشـبـاب في ا
لكـنني بـالرغم من أنـني ابلغ  28عام إال أنـني أشـعر كـانني 24
لذلك أنا أشعـر أنني في وضع جيّد. لـدي خبرة طويـلة وجسدي
جيـد من النـاحيـة البـدنيـة. انا أشـعر بـالسـعادة وآمل أن اتـمكن

ستوى). تابعة على هذا ا من ا
ــنــتــخـب الــفــرنــسي أنــطــوان الى ذلك نــشــر مـــهــاجم ا
غـريــزمــان فـيــديــو رسـوم مــتــحـركــة عــلى حــسـابه
الرسـمي على إنـستـغرام يـظهر فـيه وهو يـخلع
نتخب. هذا األمر ثيابه ويتحول لالعب في ا
ـا يــقـوم به ســوبـرمــان حـ يــخـلع مـشــابه 

دنية ليتحول الى البطل اخلارق. ثيابه ا
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