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مـدريـد يـتـمـنـون خـسـارة فريق
االرجنت بسبب وجود ميسي
نتخب وهـو من برشلونة في ا
والــعــكس صــحــيح مــشــجــعي
بــرشــلـونــة يــتــمـنــون خــسـارة
ـنــتـخب الــبـرتــغـالـي لـوجـود ا

رونالدو! 
ويـــوم االحـــد تـــخـــلـــصــنـــا من
ـتعـصبـ لنـادي ريال مـدريد ا
وبــرشـلــونــة حـيــنــمـا خــسـرت
االرجــنـتــ امــام فــرنــسـا 4-3
ـــــنــــتــــخب وكــــلـك خــــســــارة ا
الـبــرتــــــغـالي امـام االورغـواي
 1-2 ونــحن تـمــتـعــنـا من دون
شــمـاتـه بـأداء الــفــرق االربــعـة
- الـبرتغال- (فرنسـا- االرجن
ــبــارتـان االورغــواي) وكــانت ا
فـي الـــدور الـــثـــانـي في غـــايـــة
ــســتـوى الــنــديــة واالثــارة و ا
يـــــخــــتــــلـف كــــثـــــيــــرا عن دور
اجملــــمـــوعــــات! ألن اخلـــســـارة
تـــعـــني مـــغـــادرة الـــبـــطـــولـــة!
اعـجـبني اجلـمـهـور البـرتـغالي

الـذي اسـتـمـر بالـتـشـجـيع على
الـرغم تـأخـر فـريـقه وخـسارته!
ا فعله اجلمهور وهو يقترب 
الـبرازيـلي سـنة  1994حيـنـما
ـانـيـا 1-7 فإن خـســرت امـام ا
اجلمهور الـبرازيلي على الرغم
من احلزن العـميق كان يواسي
ـنـتــخب بـالـتــشـجـيع العـبــ ا

ؤازرة!  وا
ومن جـــــانـب آخــــر كـــــان العب
ــدافع  انـدريس الــكــولـومــبي ا
إســــكـــوبــــار حـــيــــنـــمــــا هـــدف
(باخلطأ) في مـرمى فريقه امام
امريـكا وخـرجت كولـومبـيا من
بطولـة كأس العالم 1994  فقد
تـعـرض هذا الـالعب الى الـقتل
بشـكل بشع عـندما  اطالق 6
طــلـــقــات عــلـى جــســده   وهــو
يخرج من احـدى احلانات على
! ايـدي مــشـجــعـ مــتـعــصـبـ
وهــــو مــــا عـــانـى مـــنـه الالعب
االيــراني سـردار أزمــون  الـذي
اضـــــاع هـــــدف في الـــــثـــــواني
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هــنــاك رعب حـقــيـقـي من مـرض احلــمى الــنـزفــيـة في
العـراق  حيث ظـهرت حـاالت قاتلـة في منـاطق جنوب
الــــبالد  ويــــبـــدو إنّ حــــرّ الـــصــــيف الـالهب زاد من

رض ومخاوف الناس .  انتشار ا
ــقــابل اليــوجــد إعالم من اجلــهــات الــصــحــيــة وفي ا
ــرض ويــســهم فـي تــوعــيـة ــســؤولــيــة يــواكب ذلك ا ا
واطـنـ الذين كـثـرت همـومـهم مع اسـتمـرار مـأساة ا

القطع في الكهرباء .
متطوعون عبر  رسـائل مسجلة على وسائل التواصل
االجـتـمـاعـي ومـنـهـا واتـسـآب يـسـهـمـون في الـتـحـذيـر
ـا كانوا من غـير اخملتـص  واألمر يـحتاج لكـنهم ر

الى كالم رسمي .
وانّ بــعـضــهـم يـقــول انّ هــنــاك تــهــويالً في الــقــصـة 
احلـــاالت قـــلـــيـــــــلــة والتـــزال في مـــعـــدل االصـــابــات

الطبيعي.
نع ـا كـان هـذا الكالم صـحـيـحاً  لـكن مـا الـذي  ر
ــــرض من االنـــتــــشـــار الـــســــريع في ظـل الـــعـــوامل ا
سـاعدة من تردي واقـع اخلدمات الـصحيـة واتساع ا

رقعة الفقر واجلهل  . 
ـتقـدمة تهـتز حـ جتد خمس او ست كمـا ان الدول ا
ـرض مــفـاجيء وهي الـتي تــمـتـلك وسـائل اصـابـات 
عالجـيـة  مـتـطـورة  فـكـيف احلـال عـنـدنـا حـيث الـبـلد
يـقف عـلى كف عـفـــــــريت انـتخـابـات شابـهـا التـزوير
من جــهـــة وعــلى كف عـــفــريت الــفــــــســــاد من جــهــة

أخرى.
مـــكـــافـــحـــة االمـــراض حتـــتـــاج الى اعـالم قــوي  ذي
مـصداقـية الى جـانب االدويـة  واخلبـرات الطـبيـة التي
راكز الـطبية الـبحثية في يبدو انـها بحاجـة لدعم من ا

اخلارج .
عندمـا يجهل النـاس ما هي احلمى النـزفية أو سواها
مـن االمـراض الــتـي أوقــعت إصــابــات هــنــا وهــنـاك 
ــعــاجلــة وتـرتــفع كــلــفــتـهــا وتــزيـد تـصــعب عــمــلــيـة ا

مخاطرها.
ان الـبـلـد مـنـذ سـنـوات بـعـيدة فـي حـمى نـرفـية  عـلى

شكل نوبات  الواحدة تلو االخرى .
اوقـفــوا حـمى نــزيف الـبــلـد  وســتـرون كــيف تـنــتـهي

احلمى النزفية من حالها.

االخـيـرة من مـبـاراة ايـران ضد
الـبـرتغـال في الـدور االول! فـقد
تعرضت والدته في طهران الى
الـلـوم والـتـقـريع والـشـتائم ألن
ابـنهـا لم يـهدف ضـد الـبرتـغال
ــا دفع الالعب الى االعــتـزال
عن اللـعب وهو يـزور امه التي
ـــســـتـــشـــفى! ومن تـــرقـــد في ا
ــتــعــصب والــذي اجلــمــهـــور ا
يــتــعــرض دائــمــا لــلــعــقــوبـات
ويــتـهم بـعـدم الـتـحـلي بـالـروح
نتخب الرياضية هو جـمهور ا

انكلترا! 
وغـالـبـا مـا يـعـاقب عـلى اعـمال
ـا يـردده من اغاني الـشغب او 
وشـــعـــارات عـــنـــصـــريـــة! وقــد
اصــدرت مـحــكــمـة بــريــطـانــيـة
ـنع بـعض  مـشـجـعي حـكــمـا 
كرة قدم بريطـاني من حضور
مـــبــاريـــات انـــكــلـــتـــرا لـــثالثــة
ســنــوات ألنـهـم كـانــوا يـرددون
اغـــانـي عـــنـــصـــريـــة في كـــأس

قام في روسيا! العالم ا

يــشــجع مــنــتــخب اســيــوي او
افــريــقي او يـــتــعــصب لــفــريق

عربي!
هــذا الــتــعــصـب يــفــقــد مــتــعـة
ـشاهـدة عنـد اصحـابهـا! فهو ا
لـيس فـقط يـفـرح حـيـنـمـا يـفوز
يل الـيه بل هو الفـريق الـذي 
يفـرح او يـحزن في حـاالت فوز
او خــســارة الـفــريق او الــلـعب
ــنـافس الــذي يـشـجــعه لـذلك ا
مـــثـال مـــشـــجـــعي نـــادي ريـــال
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تـشـمل الـثــقـافـة األمـيـركـيــة الـعـادات والـتـقــالـيـد في الـواليـات
ـتحدة. وهي (يشمل الثقافة والدين الغذاء ما علينا ارتداء ا
كـننـا ارتداءه لـدينـا لغـة زواج موسـيقى ومـا نعـتقد كـيف 
ـكنـنا اجلـلوس عـلى طاولـة وكيف أنه صـواب أو خطـأ كيف 
نـحــيي الــزوار كـيف نــتـصــرف مع من نــحب وأشـيــاء أخـرى
تصل الى مليون شيء) . هذا ما قالته كريستينا دي روسي 

ة أنثروبولوجيا في بارنت وكلية ساوثغيت في لندن. عا
ــتـحـدة  ثـالث أكــبـر دولـة في الـعــالم يـبـلغ عـدد أن الـواليـات ا
ســكـانـهــا أكـثـر من 325 مـلــيـون طـبــقـاً لـ(مـكــتب اإلحـصـاء
األمــريــكي). حــيث يــولــد طــفل كل  8ثــوان ويــفــارق احلــيـاة
شـخص كل 12 ثـانـيـة.. وبـاإلضافـة إلى الـهـنـود الـذين كـانوا
تحدة على يـعيشون بالـفعل في القارة بـني سكان الواليـات ا
الـهجرة من بـلدان أخرى. وعلى الـرغم من التحـركات األخيرة
هاجـرين اجلدد يتحرك إلغالق احلـدود األمريكية لـالجئ وا
تحدة كل  33ثانية طبقاً (مكتب مهاجر جديد إلى الواليات ا

اإلحصاء).
ـتــحــدة بـســبب ذلك تــعـد واحــدة من الـبــلـدان .ان الـواليــات ا
تـحـدة تقـريـبا األكـثر ثـقـافيـا في الـعالم. لـقـد اثرت الـواليـات ا
بـكل مــنـطــقـة فـي الـعــالم وكـان أبــرز ذلك واضـحــا في الـلــغـة
اإلجنـلـيزيـة الـتي اسـتعـمـروهـا بدايـة في أوائل الـقـرن الـسابع
ـتـحـدة الـتي شـكـلـتـهـا ثـقـافـات عـشـر. انـهـا ثـقـافـة الـواليـات ا
. وتوصف الـهـنـود وأمـريكـا الالتـيـنـيـة واألفـارقـة واآلسـيـويـ
ـتـحـدة أحـيــانـاً بـأنـهـا (بـوتـقـة انـصـهـار) سـاهـمت الـواليـات ا
مـختلف الثـقافات بـنكهات الـثقافـة األميركيـة. تمامـا كما أثرت
الـثقافات من جـميع أنحـاء العالم في الثـقافة األمريـكية وجند
الـيوم الـثـقـافـة األميـركـيـة تؤثـر عـلى الـعـالم. ويـشيـر مـصـطلح
الـثـقـافـة الـغـربـيـة غــالـبـاً الى نـطـاق واسع من ثـقـافـات أوروبـا
ـتـحـدة. وتـخـتـلف طـريـقـة (الـذوبان) فـي الـواليات والـواليـات ا
هاجرين بطرق ـتحدة. حيث (تندمج مجموعات مختلفة من ا ا
ـتـحدة مـخـتـلـفة). هـذا مـا تـقـوله دي روسي. فـفي الـواليـات ا
ـثــال قـد حتـافظ اجملـتـمـعـات الـنـاطـقـة (بـالـلـغـة عـلى سـبـيل ا
اإلسـبـانـيـة الـكـاثـولـيــكـيـة) عـلى لـغـتـهم وغــيـرهـا من الـتـقـالـيـد
األسـريـة الثـقـافـية ولـكن ذلك يـتـكامل في اجملـتـمع احلـضري

حيث تعتنق الطريقة األمريكية في احلياة. 
أن مــنــاطق شـــمــال شــرق والــغـــرب األوسط وجــنــوب شــرق
ـتــحـدة جــمـيــعـا تــتـمــيـز بــالـعـادات وجــنـوب غــرب الـواليــات ا

تحدة. والتقاليد. وإليك حملة موجزة عن ثقافة الواليات ا
اللغة 

ـتـحـدة وفـقـا حلـكـومـة لـيـست هـنـاك لـغـة رسـمـيــة لـلـواليـات ا
ـتـحدة. بـيـنـمـا كل لـغـة في الـعـالم يـتـحـدث بـها في الـواليـات ا
ـنطـوقة في أغلب تـحدة بـاللغـات غيـر اإلجنلـيزية ا الـواليات ا
انـية. حيث األحـيان هي اإلسبـانيـة والفـرنسيـة والصـينيـة واأل
تـحدة يتـكلمـونها ئة من سـكان الـواليات ا يـتكلـمها تـسع بـا
ويـفهمونهـا على األقل  وجتري األعمـال األكثر رسميـة باللغة
ـفضل. على سبيل اإلنـكليزية. ولـبعض الدول لغـات رسمية أو
ـثال اللـغة اإلجنـليزيـة وهاواي هـما اللـغتان الـرسمـيتان في ا

هاواي.
.ويـقـدر(مـكتـب اإلحصـاء) أن يـتـحـدث أكـثر من 300 لـغـة في
ـكـتب تلك الـلـغات إلى أربع فـئات ـتـحدة. ويـقسم ا الـواليات ا
هي: اإلسـبانـية; الـلغات الـهنـدو أوروبيـة األخرى الـتي تشمل
ـانية اليديشية الـسويدية الفرنسيـة واإليطالية الروسية األ
الـبولـنـديـة والـهنـديـة الـبنـجـابـيـة اليـونـاني; فـضال عن لـغات
ـا فـيـهـا الـصـيـنـيـة والـكـورية آسـيـا وجـزر احملـيط الـهـاد 
والـيـابانـيـة والـتـايالنديـة والـتـامـيل وأكـثر; و (جـمـيع الـلـغات
األخـرى) ,وهي فـئــة لـلــغـات الــتي ال تـنــاسب الـفــئـات الـثالث
األولى مـثل اجملـريـة العـربـيـة والـعبـريـة والـلـغات األفـريـقـية

ولغات السكان األصلي لشمال ووسط وجنوب أمريكا
الدين

ـتحـدة ضـمن ما ان كل الـدين تـقريـبـا تمـارس في الـواليات ا
جـرى تـأسيـسه عـلى أسـاس احلريـة الـديـنيـة. ويـعـرف حوالي
ــئــة من األمـريــكــيــ أنـفــســهم كــمـســيــحـيــ ووفــقـا 71 بــا
لـلمعـلومات الـتي جمعـتها في مـركز بيـو لألبحاث و مـجموعة
أبـحـاث غـيـر حـزبـيـة في عـام 2017.الـبـحث وجـد أيـضـا أن
ـئــة لـيس لـديــهم انـتـمــاء ديـني عـلى اإلطالق حـوالي  23في ا

ثلون أديان غير مسيحية. ئة من السكان  وحوالي  6في ا
االسلوب األمريكي

ــنــطــقــة واجلـو والــوضع البـس بـحــسب ا ــاط ا تــخـتــلف أ
ـنـاخ. اجلــيـنـز وأحــذيـة وقـبــعـات الـبــيـسـبـول االجـتـمــاعي وا
البس الـتي وقـبـعــات رعـاة الـبـقــر واألحـذيـة هي من بــعض اا
. رالف لـورين كـالـفـ تـرتـبط ارتـبـاطـاً وثـيـقــا مع األمـيـركـيـ
كالين مـايكل كورز وفـيكتـوريا هي بعض الـعالمات الـتجارية

عروفة. األمريكية ا
ـاط من الــطـبخ وأنـواع األطــعـمـة اخلـاصـة الـطـعــام وهـنـاك أ
ـنطـقـة. اجلـنوب عـلى غـرار الـطبـخ غالـبـاً ما يـسـمى (الـغذاء
ــقــلي األمــريــكي والــراحــة) وتــشــمل أطــبــاق مــثل الــدجــاج ا
والـكــرنب اخلــضـر والــبــازالء وذرة اخلـبــز. وتــشـتــهــر تـكس
مـكس وهي أكلة شـعبية في تـكساس واجلـنوب الغربي وهي
كسيكي كما تتضمن عـبارة عن مزيج من الطبخ اإلسباني وا
عـناصر مـثل الفـلفل احلـار والبوريـتو وتـعتـمد اعتـماداً كـبيرا

على تمزيق اجل والفول.
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ترجمة: بشار عبد الله

جلـس العـروسـان وسط ضـيوف
حـفل الــزفـاف واسـتــحـوذت كـرة
ــوافــقــة الــقــدم عــلى األضــواء 
وتـــرحــيب اجلـــمــيع.وانـــطــلــقت
احـــتــفــاالت جـــامــحـــة في قــاعــة
ــزيج من الــصــرخـات الــزفــاف 
والـتصـفـيق والـتـهـلـيل والرقص
بــعــد أن فـــازت روســيــا بــركالت

الترجيح .
ـولع بكـرة القدم وقال الـعريس ا
ارسـهـا كهـوايـة (إنهـا أفضل و

هدية على اإلطالق).
الى ذلـك وتــعــبــيـــرا عن ولــعــهن
بــكـــرة الــقــدم ارتــدت روســيــات
أثواب زفاف طـويلة وشاركن في
ديـنة مبـاراة ودية لـكـرة القـدم 
كازان الـتي تسـتضـيف مبـاريات
ضـمن بـطولـة كـأس الـعـالم لـكرة

القدم. 
ـــرتــديــات وقـــســمـت الــنـــســاء ا
لألثـــواب الــبــيـــضــاء واألحــذيــة
الـرياضـيـة أنـفسـهن إلى فـريـق
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ــهـم هــو الـــصـــداقــة الـــرجـــال. ا

والتعاون).
وحـــصل الـــفــريق الـــفــائـــز عــلى

{ بـوشــكـ - وكـاالت  –تـزامن
حفل زفاف العـروس الروسي
ـتـري فـاسـيـلـيف يـكـاتـريــنـا ود
الذي أقـيم في بلـدة خارج مـدينة
سـان بـطـرســبـرج مع مـوعـد بـدء
مباراة إسبانيا أمام روسيا لهذا
ـشـاهدة مـنـتخب ـراسم  أوقـفا ا
بالدهــمـا لـكــرة الـقـدم واكــتـمـلت
فــرحـــتــهـــمـــا والــفـــريق يـــحــطم
الـتوقـعـات ويفـوز عـلى إسبـانـيا
بركالت الترجيح ليصل إلى دور
الثمانية في بطولة كأس العالم.
والــــتف الـــعــــروســـان واألقـــارب
واألصـدقـاء بـشـغف شـديـد حـول
ـشـاهـدة حارس هـاتف مـحمـول 
نـتـخب الـروسي إيـجور مـرمى ا
أكينفييف وهو يـتصدى لركلت
من الالعـبـ اإلسـبـانـيـ كـوكي
وايـاجـو اسـبـاس لـتـصـعـد بـذلك
روسيـا لـدور الثـمانـيـة على غـير

توقع. ا
وبــدأت ركالت الــتــرجــيح فــيــمـا
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أنــهى االحتــاد الــدولي لــكــرة
الـقــدم (الــفـيــفــا) تـعــاونه مع
األسطورة األرجنتيني دييغو
مـارادونـا كـسـفيـر لـلـمـنـظـمة
بـــســبب ســوء ســـلــوكه خالل
نـهـائيـات بطـولـة كأس الـعالم
ـــقـــامـــة حـــالـــيـــا في 2018 ا

روسيا.
وكشفت الـصحيفة الـبيروفية
 ”Diario Correo“أنّ الفيفا
لن يــقـوم بـتــسـديـد الــدفـعـات

ــــارادونــــا بــــعـــد انــــتــــهـــاء
التعاون معه.

وقام مارادونا بتصرّف مش
من مـدرجــات مـلـعـب (زيـنـيت
أرينـا) بـعـد تـسجـيل مـنـتخب
بالده هـدف الـفـوز الـثاني في
مــرمى نــيــجــيــريـا (1-2). في
ـبـاراة الـتي جـرت بـيـنـهـما ا
يـــوم الـــثالثـــاء في اجلـــولـــة
الــثـــالــثــة واألخـــيــرة من دور

اجملموعات للمونديال.
ـــــصـــــادر وكـــــانـت بـــــعـض ا
االعالمـيـة قـد كشـفت في وقت

سابق أن مارادونـا يتلقى من
الــــفــــيــــفـــا  10آالف جــــنــــيه
استـرلـيـني يومـيـا أثـناء أداء
مـــهــــامه مـن خالل تــــنـــظــــيم
بـــطـــولــــة كـــأس الـــعــــالم في
روســيـــا. عالوة عـــلى تـــلــقي
ـــكـــســيك بـــطل مــــونـــديــال ا
1986 مـبـالغ إضــافـيـة كـبـدل
الــسـفــر واإلقـامــة والـنــفـقـات

األخرى.
فيـما أعـرب مسـؤولو االحتاد
الدولي لـكرة القـدم (فيفا) عن
سـعــادتـهم بـتـطــبـيق قـوانـ

اآلن نـحن ال نــرى أي حــاجـة
لـــتـــغـــيـــيـــر الـــقـــانـــون الــذي

وضعناه).
وتــــعـــرض قــــانــــون الـــلــــعب
النـظيف النـتقادات الـواسعة
خــــاصـــــة بـــــعــــد لـــــقـــــطــــات
(االســتـــسالم) الـــتي أبـــداهــا
نـتـخب الـيابـاني في نـهـاية ا
مبـاراته مع بولـندا واكـتفائه
ــة 1-0 عـــزوفه عن بـــالـــهـــز
الـــــتـــــدخل فـي الـــــكـــــرات مع
البـولندي جتـنبا للـبطاقات

الصفراء.

وأكـــد كــولـن ســمـــيث مـــديــر
ـوكل من (فــيـفـا) الــبـطـولــة ا
أنه ســعــيــد بــنــتــائج قــانــون
اللعب النظيف الذي استخدم
بـهـذه الـطـريـقـة للـمـرة األولى

ونديال. في ا
وقــــال ســــمـــيـث: (ســـنــــراجع
ـطـبق بـعـد نـهـايـة الـقـانــون ا
ــونـــديــال. بــالــطـــبع نــرغب ا
دائـــمــــا بـــتـــجـــنب الـــلـــجـــوء

للقرعة).
وأضاف: (سنرى ما هي ردور
الـفــعل لـلـقـانــون ولـكن حـتى

اللـعب الـنـظـيف الـتي تـفصل
ـتــعــادلـة ــنـتــخــبــات ا بــ ا
بــــالــــنــــقــــاط واألهــــداف في
مـــجـــمــــــــوعـــات مـــونـــديـــال
روســيـا لــكـن أكــدوا نـيــتــهم

(مراجعته)
ـنـتـخب الـيـاباني واسـتفـاد ا
ونديال ألول مرة في تاريخ ا
من مــيــزة الــلـعـب الــنـظــيف
وصـــعــد إلى دور الـ 16بــعــد
تــســاويـه مع الــســـنــغــال في
النـقاط وفـارق األهداف وعدد
باشرة. واجهة ا األهداف وا

وحققت كولومبيا فوزا مثيرا
عـلى السـنغـال بهـدف نظيف
اخلــمـيس لــتـخــطف صـدارة
اجملـمـوعـة الـثـامنـة مـن كأس
العـالم وتصـعد للـدور الثاني
رفــقـة الــيــابـان رغم خــسـارة
ــــنـــتـــخب اآلســـيـــوي أمـــام ا

بولندا بالنتيجة ذاتها.
وتــلـــقى العـــبـــو الـــيـــابــان 4
بـــطــاقـــــــــات صـــفـــراء فــقط
مـــقـــابل 6 حـــصـل عـــلـــيـــهـــا
السـنغالـيون طوال مـباريات

الدور األول.

نـــســخـــة طــبق األصـل من كــأس
الــعـــالم لــكــنــهــا مــصــنــوعــة من

الزهور. 

يـضم كل مـنهـمـا خـمس العـبات.
ـــبـــاراة 15 وكـــان زمـن شـــوط ا
دقـيـقـة ولــعـبت الـروسـيـات وهن

سكـات بأطراف
أثوابـهن الـطويـلة
عــلى أرضـــيــة من
احلـــــــصـى أمـــــــام

حشد صغير.
وقـــالت جـــولـــنــاز
شــاريــبــوفــا وهي
العـبـة في الـفـريق
الــــفـــائــــز وهي لم
تــلــعـب الــكــرة من
قبل (كـان مظـهرنا
لطـيفـا لكن الـثوب
لم يكن مـريحا في

اللعب).
وقـــالت مـــاريـــانــا
رازنـوجـورسـكـايـا
حــــارســـــة مــــرمى
الفريق (كرة القدم
ليـست حـكـرا على

غالبا ما يسألونني اي منتخب
اشـــجع في مـــنــافـــســات كــأس
الـعــالم وال تـعــجـبـهـم اجـابـتي
(احلياديـة) وهو انا اشجع من
يـلــعب (احـسن)! النـني ارى ان
تابعة ن يهـتمون  االكثرية 
مــنـافـسـات كـأس الـعـالم تـكـون
لهم مـيول نحـو تشـجيع احدى
نتـخبات االوربيـة او منتخب ا
الــبـرازيـل او االرجــنـتــ عــلى
ولـم ار احــــــدا مــــــثال االغـــــــلب

قــــد حـــقـــق فـــوزه في دور الـ16
بركالت ـارك  عـلى مـنـتـخب الـد
الـــتـــرجــيـــــــح بــعـــد ان انـــتــهى
ــنـتـخـبـ الـلــقـاء الـذي جـمـعه ا
بـــنــتـــيــجــة  1-1ولــعـب دانــيــال
سوباسـيتش دورا مهـما في فوز
ـــنــتــــــــــخب الـــكـــرواتي الــذي ا
اضــاع ركـلــة جـــزاء عــبـر قــائـده
لــــوكــــا مــــودريــــتش في الــــوقت
االضافي وجاء احلسم الكرواتي
فـي ركالت الـــتـــرجــــيح بـــعـــد ان
تصـدى سـوبـاسـيتش لـ 3ركالت

ترجيح.
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{ مـوسـكـو  –وكـاالت - يـرتـدي
احلـــــارس الــــكــــرواتي دانــــيــــال
ســوبـاســيــتش قـمــيــصـا يــحـمل
صـورة لــزمــيل سـبـق له ان لـعب
مــعه وهــو هـيــرفــوي كــوزيـتش
والـــــذي تـــــوفي فـي عــــام 2008
أثـنـاء خـوضـه مـبـاراة كـرة لـقـدم
ويــظــهــر احلــارس دائــمــا وهـو
يــرتــدي الـقــمــيص الــذي يــحـمل
صـــــورة صـــــديــــــقه ســــــواء مع
مـــنــــتــــخـب بالده أو مــــونــــاكـــو

الفرنسي.
وكان منتخب كرواتيا لكرة القدم

—UDF « ÍbLŠ

بغداد


