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تـوج بلـقب كأس الـعالم.وخرجت نـتخب الـفرنـسي ا { لنـدن- وكاالت - تـنوعت عـناوين الـصحف اإلنـكليـزية الـصادرة صـباح امس الـثالثاء مع الـتركـيز عـلى احتفـاالت ا
نتخب البلجيكي روبرتو مارتيـنيز التي قال فيها إن بوسع العبه إيدين هازارد اللعب في أي فريق صحيفة مـيرور بعنوان "يجب أن يرحل" بعدما نقلت تصريـحات مدرب ا

في العالم داعيا إيّاه لترك فريقه احلالي تشيلسي.  
نتخب الفرنسي في شوارع العاصمة باريس بعنوان "أبطال الشانزليزيه".  كما استعرضت الصحيفة احتفاالت ا

ي الثـاني في تاريـخهم بـعنوان من ناحـينـها تـناولت صحـيفـة الديـلي إكسبـريس خروج اجلـمهـور الفـرنسي إلى شوارع بـاريس لالحتـفال مع الالعـب بـإحراز الـلقب العـا
فتوحة للجولف.    "حفلة كبيرة في باريس".  كما أكّدت الصحيفة جاهزيّة األيرلندي روري ماكلروي للمنافسة على لقب البطولة ا

أمّا صحيـفة الديلي ستار خرجت بـعنوان "الفرنسـيون يحييون أبـطالهم" فيما ركّـزت في الوقت ذاته حتت عنوان "ال دخول" على رفض الـسلطات األمريكـية منح أليكسيس
قبل.  سانشيز تأشيرة دخول البالد للمشاركة مع مانشستر يونايتد في معسكر الفريق استعدادا للموسم ا

فيما اختـارت صحيفة اجلارديان استعراض تقد الـبرتغالي كريستيانو رونالدو كالعب جـديد في صفوف يوفنتوس بعدما نقلـت تصريحاته التي تقول "أريد ترك بصمتي
على تاريخ يوفنتوس". وأشادت الصحيفة بنهائيات كأس العالم  2018التي اختتمت في روسيا قائلة "كأس عالم ملحمية مبهرة".
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روما- وكاالت
راكم الـنـجم الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانو
رونالدو خالل تسـعة مواسم في ريال
مدريد العـديد من األلقـاب التي رفعته
كـــــواحــــد من أفـــــضل الالعـــــبــــ في
التاريخ: أربعة من ألقابه اخلمسة في
دوري أبـــطـــال أوروبــــا وأربـــعـــة من
أصل  5كـرات ذهــبـيـة فـي خـزانـته و
جائـزة األفـضل مرتـ لـقبـ لـليـجا
ولـقـبـ لـكــأس مـلك إسـبـانـيـا سـجل
 450هدف في  438مباراة … كل هذا
وصل إلـى نــهــايـــته  بــانــتـــقــاله إلى
يوفـنـتوس مـقابل  105ملـيـون يورو.
في عمر  33سنـة  يواجه الـبرتـغالي
الـدولي  5حتـديــات كـبـيــرة مع نـادي

السيدة العجوز.
سيكـون كريـستيـانو رونـالدو من ب
ــرشــحـ لــلــتــتــويج بــالــكـرة أبــرز ا
الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول
في أوائل  ?2019بـعــد قــيــادته ريـال
ـاضي لـرفع لـقب ـوسم ا مـدريـد في ا

دوري أبـطـال أوروبـا الـثـالث تـوالـيـا:
 44هدفـا في  44مـباراة و  15هـدفا
في دوري أبـــطــــال أوروبـــا. لم يـــخف
كريستيانو رونالدو أبدا أهمية الفوز
بــالـكــرة الـذهــبـيــة الـتـي سـبق له أن
أخــــذهــــا في خــــمس مــــنــــاســــبـــات 
مـــتـــســـاويـــا مـع لـــيـــونـــيل مـــيـــسي.
وحـصـول رونـالـدو عـلـيـهـا من جـديـد
ســيـضــعه عــلى رأس أكـثــر الالعــبـ
تتويجـا بها في الـتاريخ. في أكثر من
مـناسـبـة أعـلن نـفسه أفـضل العب في
التاريخ. كرة ذهبيـة آخرى ستساعده
على فكرة أنه األعظم في كل األوقات.

•معادلة رقم خينتو التاريخي: 
مع انــتــصـار مــدريــد في كــيــيف ضـد
لــيــفـربــول كــريـســتــيــانـو رفع دوري
أبطال أوروبا الرابـعة مع ريال مدريد
وعـمـومــا اخلـامـسـة بـعــدمـا حـقـقـهـا
أيـضـا مع مــانـشـسـتـر يــونـايـتـد ضـد
تـشــيــلـسـي في عـام  .2008وهــذا مـا
جعـله يتـساوى مع مع دي سـتيـفانو

مالديني الريال زارركا كوستاكورتا
… في الــتــحــدي الــقــادم العب واحــد
فــقط يـتــفــوق عـلى رونــالــدو في عـدد

مرات التـتويج بدوري أبـطال أوروبا:
بـاكـو خـيـنـتـو احلـاضر فـي أول سـتة
ألقاب أوروبـية مع ريال مـدريد وكان

آخرها في عام .1966
ومن شـــأن الـــلـــقـب الـــســـادس له في
دوري األبـــطــال مع يـــوفــنـــتــوس أنه

يـجـعـله يـتـوج بالـلـقب مـع ثالثـة فرق
كنـه من معـادلة إجناز مخـتلـفة مـا 
ســـيــدورف (أيـــاكس وريــال مـــدريــد
ومــــيـالن) وإيــــتــــو (ريــــال مــــدريــــد
وبرشلونة وإنتر ). يوفنتوس قد فاز
بـلـقـبـ فـي تـسـعـة نـهـائـيـات لـدوري
أبـطــال أوروبــا. خـســر مـرات عــديـدة
ا يستطيع كريستيانو النهائيات. ر
مسـاعـدة الفـريق اإليطـالي في تـغيـير

هذا الوضع …
ويـعــرف كـريــسـتــيـانـو بــالـفــعل طـعم
ــمـتـاز الـفــوز بـالـدوري اإلجنــلـيـزي ا
(ثالثـة ألــقـاب) والـلـيـجــا اإلسـبـانـيـة
(لـقـبـان). مع رحــيـله إلى يـوفـنـتـوس
سيـطر على الـدوري اإليطالي في 7 ا
سـنـوات األخــيـرة سـيــكـون رونـالـدو
أمـام فـرصــة حتـقـيق الــلـقب في ثالث

بلدان مختلفة.
بـــعـــد الــتـــتـــويج بـــهـــا في كــأس أ
أوروبا في فرنـسا عام  .2016وفشله
في رفع كأس الـعـالم في روسـيا بـعد

السقوط في دور  16أمام أوروجواي
يـبـدو أن الــعـمـر لن يــسـعف رونـالـدو
لــلـــوصــول إلى مـــونــديــال  2022في
أفضل حاالته… ولـكن في بطولة األ
ـقبـلة لديه فـرصة لـقيادة األوروبية ا
مـــنـــتــخـب بالده إلى اجملـــد مـــجــددا:
ســيــكـــون في عــمــر  35عــامــا ومــعه
ســيــســعـى الــفــريق الــبــرتــغــالي إلى
احلـــفــاظ عـــلى لـــقــبـه في عــام 2020
حــيث لم يــحـقق هــذا اإلجنــاز سـوى:

إسبانيا  عامي  2008و .2012
ومن جــــانــــبه حتــــدث جنم نــــابـــولي
اإليطـالي لورنـزو إنـسيـني عن صفـقة
انتقـال النـجم البرتـغالي كـريستـيانو
رونالـدو إلى يـوفـنتـوس وعن تـعـاقد
نـاديه مع كــارلـو أنـشـيــلـوتي مـؤكـدا
ــبــاشـر ـنــافس ا أنــهم ســيـكــونــون ا
للسيدة الـعجوز في الدوري اإليطالي

قبل.  وسم ا ا
حـيث قــال عن تـعـاقـد يــوفـنـتـوس مع
رونـالـدو في مــقـابـلـة مع “ال جـازيـتـا
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.وقــال بــوتـ أقــيــمت في الــكــرمــلــ
”روسيـا تسـلم رايـة استـضافـة كأس

العالم إلى قطر.
ـــــا قــــدمــــنــــاه ”نــــحـن فــــخــــورون 
للـجمـاهـير ولـهذه الـرياضـة الرائـعة.
حصلـنا نحن والبـلد بأكـمله على قدر
كـبــيـر من الـســعـادة من الــتـفـاعل مع
كـــــرة الــــقـــــدم وعــــالـم كــــرة الـــــقــــدم
واجلــمــاهــيــر الــتي جــاءت مـن كــافـة
أنـحـاء الـعـالم.“وأضـاف بـوت ”أنا
واثق مـن قــدرة األصـــدقـــاء في قـــطــر
عـلى اسـتــضـافـة كـأس الـعـالم 2022
ــســـتــوى الـــعــالـي نــفـــسه. نــحن بــا
بـالـطـبع مـستـعـدون لـتـقـاسم اخلـبرة
الـتـي اكـتـسـبــنـاهـا من تــنـظـيم كـأس
الــــــــــعــــــــــالـم هــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام مع
أصـدقـائـنـا.“وسـلم بـوتـ كـرة كأس
العـالم الرسـمية إلى إنـفانـتيـنو الذي

سلمها بعد ذلك إلى أمير قطر.
وقـال أميـر قـطـر إن بالده سـتـبذل كل
مـا في وسـعـهـا لـضـمـان جنـاح كـأس
الـــعـــالم  .2022وأضــاف ”نـــأمل أن
نتغلب عـلى كل الصعوبات.“وأكد أن
بالده سـتـحـاول أيـضـا الـتـفـوق عـلى
نتخب الروسي النجاح الذي حققه ا
ـــــلـــــعب بـــــعـــــدمــــا جتـــــاوز كل في ا

السـتضـافـة الـنهـائـيـات. وتقـول قـطر
ستوى التحدي. إنها سترتقي 

ـبـاراة الـنـهـائـيـة وقـبل سـاعـات من ا
ب فـرنسـا وكـرواتيـا التي سـتخـتتم
اســتـضــافـة روسـيــا لـنــهـائــيـات هـذا
العام انضم الشيخ تميم بن حمد آل
ثـاني أمـير قـطـر إلى بـوتـ وجـياني
إنـفانـتـيـنـو رئيس الـفـيـفـا في مراسم

تعـداد سكـان قطر  2.3ملـيون نـسمة
وتـقل مـسـاحــتـهـا عن مـسـاحـة واليـة

كونتيكت األمريكية.
ـنــاخــهـا وأثــار حــجم قــطـر إضــافــة 
شديـد احلـرارة وافتـقـارها السـتادات
جـاهــزة تـسـاؤالت من الــبـعض حـول
قـــرار اخـــتـــيـــارهــا مـن قــبـل االحتــاد
الــــدولي لـــكــــرة الــــقـــدم (الــــفـــيــــفـــا)

مــوســكـو  –وكــاالت   سـلـم الـرئــيس
ـــيـــر بــــوتـــ  رايـــة الــــروسي فـالد
اسـتـضـافــة كـأس الـعـالم لـكـرة الـقـدم
إلى أمــيـر قـطــر الـذي ســتـســتـضـيف

بالده نسخة  2022من البطولة.
ـراسم تـسـلــيم الـرايـة من وشـهــدت ا
ـسـاحـة أكـبـر دول الـعـالم من حـيث ا
إلى واحـدة من أصـغـر الـدول. ويـبـلغ
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السـوكروز".وتـابع "ال توجـد كلـمات
ـكن ان تـصف مـا يـعـنيـه ان امثل
بلدي.شكر كبير للجميع على الدعم
طــوال االعـوام الــتي حــمـلـت فـيــهـا
ـــنــتـــخب االســـتــرالي".ولم شــارة ا
يــؤكــد العب ايــفـرتــون االنــكــلــيـزي
الـسـابق مـا اذا كـان سـيـعـتـزل لعب

كرة القدم نهائيا ام ال. 
وانـضـم كـاهـيل الى فـريق مـيـلـوول
فـي بــــطـــولــــة الــــدرجــــة االولى في
انكـلـتـرا لـفـتـرة قـصـيـرة في كـانون
اضي بـعـد ان ترك الـثـاني/ينـايـر ا
ملبورن سيتي االسترالي وذلك في
ســــعـــيـه خلــــوض عـــدد اكــــبــــر من

باريات قبل كأس العالم.  ا
ــولـود في ســيـدني وبـدأ كــاهـيل ا
ألب من ســـامــوا لــعب كـــرة الــقــدم
عـلى الـصـعـيـد الـدولي مع مـنـتخب
ســامــوا الـــغــربــيــة دون  20عــامــا
وانضم الى منتخب استراليا االول
عـام  2004بـعــد حـمـلــة مـكــثـفـة مع

االحتاد الدولي (فيفا). 

{ مـــدن- وكــــاالت - أعـــلـن الالعب
اخملـــضـــرم تــيـم كــاهـــيل  اعـــتــزاله
الــلــعب دولــيــا بــعــد مـشــاركــته مع
نـتخب االسـترالي لـكرة الـقدم في ا

اربع بطوالت لكأس العالم.  
وشــارك كــاهــيل الــبــالغ  38عــامــا
والــهــداف الــتــاريــخي لــلــمــنـتــخب
بــــتـــســـجــــيـــله  50هــــدفـــا في 107
مـباريـات دوليـة للـمرة االخـيرة مع
نـتخب االسـترالي عـندمـا نزل في ا
الــشــوط الـــثــاني ضــد الــبــيــرو في
اجلـــولــة االخــيــرة مـن مــنــافــســات
ونـديال روسـيا اجملـموعـة الثـالثـة 
  .2018وكـــان الـــنــجـم االســتـــرالي
يـأمل بـتـسجـيل هـدف في مـونـديال
روسيا لينضم الـى البرازيلي بيليه
ـانيـ اوفه زيـلر ومـيروسالف واال
كـــلـــوزه الـــذيـن ســـجـــلـــوا في اربع
بـطوالت لـكأس الـعـالم.وغرد كـايهل
عــلـى مــوقع تــويـــتــر "الــيــوم أعــلن
رســمــيــا انــتــهـــاء مــســيــرتي عــلى
الـــــــــصـــــــــعـــــــــيــــــــــد الـــــــــدولـي مع

أخبار النجوم
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{ عــــــمـــــان- وكــــــاالت وقـع الالعــــــبـــــان
الــدولـــيـــان أنس بـــني يـــاســ وإحـــســان
حـداد امس الثالثـاء على كـشوفـات النادي
.  ووقع ــدة مـــوســمــ الــفـــيــصــلـي األردني 
الالعـبان الـعـقـود في مـقـر الـنـادي الـفـيـصلي
بحـضور الشيخ سلطـان العدوان رئيس النادي

وعضو مجلس اإلدارة سامر احلوراني. 
ويـعـتـبــر الـثـنـائـي بـني يـاسـ وحــداد مـكـسـبــاً مـهـمـاً
ـقـبل لـلـتـتـويج بـكـافة ـوسم ا لـلـفـيـصـلي الـطـامح في ا
األلقـاب احمللـيـة.  وكان بـني ياسـ قد انـتـقل للـفيـصلي
ــاضي حــيث لــعب له لــنــصف مـوسـم قـبل أن ــوسم ا ا

وسم يجدد عقده 
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{  لنـدن- وكاالت - يـستـمـتع أيوزي بـيريـز مهـاجم نيـوكاسل
مـتاز ونـفى تكـهنات يونـايتـد باحلـياة في الدوري اإلجنـليـزي ا
ـا يعـود إلى بالده من أجل الـلعـب في الدوري اإلسـباني أنه ر
ـنضم إلى نـيوكاسل ـقبل. وتـألق بيـريز ( 24عـاما) ا وسم ا بـا
اضي وتصدر قائمة هدافي ناديه برصيد 8 وسم ا في  2014ا
أهداف كما صنع  4آخرين في  36مباراة بالدوري. بعد التألق
ا ـاضي ذكرت تـقـاريـر أنه ر ـوسم ا في الـنصف الـثـاني من ا
يــنـــتـــقـل إلى ريـــال ســـوســـيــداد أو ريـــال بـــيـــتـــيس فـي الــدوري
اإلسبـاني.وقال بـيـريز في تـصريـحـات لصـحيـفـة كرونـيكل اليف
ئـة. أعـيش حلم الـلعب "أريـد البـقاء في نـيـوكاسل بـنسـبة  100بـا
ـمـتاز وتـمـثيل فـريق كـبيـر من اجلـيـد جدا الـوجود في الدوري ا
هنـا وأنـا أحب هذا الـنادي". وأضـاف "من اجلـيد وجـود اهتـمام
من فرق إسـبـانـية ألن هـذا يـظهـر أنك تـؤدي بـشكل جـيـد لكن
بكل أمـانة أنـا سـعيـد في إجنلـترا وسـعـيد بـاللـعب في الدوري
ـلك الدوافع لـقيـادة تطـور نيـوكاسل مـتاز".وأكـد بيـريز أنه  ا
وسم اجلديد كما يأمل في اللعب مع منتخب إسبانيا. في ا

{ مـدريـد- وكـاالت - عـرض اإلسـبـاني سـيـرجـيـو رامـوس
جنم ريـال مدريد الـزواج على صديـقته بـيالر روبيو امس
الـثـالثـاء.   ونــشـر رامــوس صــورة رفـقــة صـديــقــته عـلى
وقع التـواصل االجتمـاعي "تويتر" حسـابه الشخـصي 

وكتب: "هي قالت نعم هو قال نعم أنا أحبك كثيرًا". 
وعلى غـرار صديقـها نشـرت بيالر صورة لـها رفقة
رامــوس عـلى "تـويــتـر" وكـتـبت: "قــلت نـعم أحـبك
لألبـد".  وشارك رامـوس رفقـة منـتخب بالده في
بطولة كأس العالم وودع الفريق البطولة من
ـــة من نـــظـــيــره دور الـ 16عـــقب الـــهــز

الروسي بركالت الترجيح

حملاولة التشكيك في االدعاءات ضد بالدهم.
ويـقول كونستانتـ كوساشيف رئيس جلنة
ان الروسي: "إن الـشؤون اخلـارجيـة في البـر
مـــشـــكـــلـــة صـــورة روســـيـــا لم تـــصـــنـــعـــهـــا
بـنـفـسـها".وأضـاف: "لـقـد صنـعـتـهـا دول مثل
بـريطانيا من خالل نشر األكاذيب عن روسيا

كدولة".
وتابع: "لقد فشلوا. نحن سعداء ألن كثيرا من
تـحدة وبـلدان أخرى ـملكـة ا اجلـماهـير من ا
كـانت لـديـهم فـرصـة فـريـدة في عـدم مـشـاهدة
قـنوات مثل بي بي سي وهي حتكي قصصا
عن روســـيــا ولـــرؤيــة روســـيــا احلـــقــيـــقــيــة
بـأعيـنهم".لـكنـني قلت له "لـكننـا نشـرنا كـثيرا
من األخـــبــار والــتــقــاريـــر اإليــجــابــيــة حــول
روســيـــا". فــقــال كــوســاشــيف "ال أعــرف أنــا

لألسف ال أتابع بي بي سي".
ومع انــتـهــاء بـطـولــة كـأس الــعـالم ســيـكـون
الــتـحـدي األكـبــر أمـام الـكـرمــلـ هـو حتـويل
جنـاح روسيا في مجال الـعالقات العامة على
ـدى القصير إلى مكاسب دبلوماسية طويلة ا
ــدى.ســـيــعـــتــمــد كـــثــيــرون عـــلى الــلـــعــبــة ا
اجلـيوسياسية األوسع التي تمارسها روسيا
اآلن. ويـبـدو هـنـا أيـضـا أن الـرئـيس بـوتـ
هــو الـفــائــز.ويـعــتـقــد مـســتــشـار الــسـيــاسـة
اخلـارجية في الكرمل سيرغي كاراجانوف

بأنه "يبدو أننا فائزون في كل مكان".

كـافـيـة لتـشـكـيل صـورة كامـلـة عن روسـيا في
ر بوتن. قد يبتسم ضباط الشرطة عـهد فالد
اآلن. لـكــنـهم لم يـكـونـوا كـذلك في مـايـو/آيـار
اضي عندما فرّقوا مظاهرة مناهضة لبوتن ا
. إن الـنــجـاح في تـنـظـيم في مــيـدان بـوشـكـ
كــأس عــالم ال يــغــيــر االجتــاه الــعـام فــخالل
ـقــراطـيـة الــسـنــوات األخـيـرة تــعـرضت الــد
وحـقوق اإلنـسان وحـرية الـتعـبيـر في روسيا

لكثير من االنتهاكات.
ولعة بـاحلروب ضمت شبه جزيرة فـروسيا ا
الـقـرم وتدخـلت عـسكـريـا في شـرق أوكرانـيا.
كـمـا أنـهـا مـتـهـمـة بـشن هـجـمـات إلـكـتـرونـية
والـــتـــدخل في انـــتـــخـــابـــات عــدد مـن الــدول
الــغـــربــيــة والــوقــوف وراء الـــهــجــوم بــغــاز

نوفيتشوك في بلدة سالزبوري البريطانية.
لــكن كل هــذه االتـهــامـات تــرفـضــهـا روســيـا
وتــصـفـهـا بــأنـهـا نـتــائج اخلـوف من روسـيـا

(روسيافوبيا).
ونـــفت مـــوســـكـــو أيـــضـــا أي صـــلـــة بـــوفــاة
الـبريـطانـية دون سـتورجـيس التي تـعرضت
ــزبــري. مــؤخـــرا لــغــاز نـــوفــيــتــشـــوك في إ
وأشــارت وســائل اإلعالم الـرســمــيـة هــنـا في
تـغـطـيتـهم إلى أن بـريـطـانـيا اسـتـخـدمت هذا
احلـادث إلفـسـاد مـا حـقـقـته روسـيـا فـي كأس
الـعالم.أما بـالنسـبة للـمسؤولـ الروس فهم
يـستخدمون ثناء جماهير كرة القدم األجنبية

عن روســيــا كـان مــحض كــذب. إنــهـا دعــايـة.
بـوتـ تـعـامل بـكل نـزاهـة. لـقـد حـقق جنـاحا
بـــاهـــرا في كـــأس الـــعــالـم". ومن بـــ جنــوم
ريـاضـة كـرة الـقدم الـذين دُعـوا إلى الـكـرمـل
في ذلـك الـيــوم العب مــنـتــخب إجنــلـتــرا ريـو
ـاركي بيـتـر شمـايكل. وتـناول فـيـرنانـد والد
الـضـيـوف الشـاي لـكن بوتـ حـصل عـلى ما

هو أكثر من ذلك وهو إشادتهم.
ــاني لــوثــر ومــدح أســـطــورة كــرة الــقـــدم األ
مــاتــيـــوس بــوتن قــائال: "هــذه إحــدى أفــضل
بـطوالت كأس الـعالم التي شـاهدتها خالل الـ
.( اضية... شكرا للرئيس (بوت  40عاما ا

شكرا لروسيا".
كـمـا قـال رئـيس االحتـاد الـدولـي لـكـرة الـقدم
جـيـاني إنـفـانـتـيـنـو لـلـرئـيس الـروسـي: "لـقد
ـشــجـعــون أن الــروس والـشــرطـة أخــبــرني ا
الـــروســـيـــة في الـــســاحـــة احلـــمـــراء كـــانــوا
يـبـتـسـمـون لـلـزوار... هـذا أمر رائـع. هذه هي
بـالـضبط روسـيا. هـذه هي الـصورة اجلـديدة

التي شاهدناها عن روسيا".
أشــعـر بــالـسـعــادة ألن زوار كـأس الــعـالم في
ــظــاهــر الــتي روســيــا قــد شــاهــدوا بــعض ا
أحــبـهـا في هـذا الــبـلـد مـثل مــشـاعـر الـنـاس
الــدافـئــة وروح الــدعـابــة والـكــرم. سـعــيـد أن
الـشـرطـة في الـسـاحة احلـمـراء كـانت تـبـتسم
لـهم."روسيـا فوبـيا" لكن رحـلة قـصيـرة ليست

حــقـقـته الـبـلــد في الـتـرويج لـنــفـسـهـا خالله
مـازالت هـناك مـخـاوف بشـأن الـتزام مـوسـكو
قـراطية وحـقوق اإلنـسان والـنظام بـقيم الـد

الدولي.
ـاضي تـعـرفت بـالـكـاد عـلى فـخـالل الـشـهـر ا
الـعاصمة الروسية موسكو التي عشت فيها
لـسنـوات.فمـظاهر االحـتفـال بكـأس العالم في
ـدينـة جرفـتني بـعيـدا إلى عالم أشـبه بعالم ا

األحالم.
وتـدفق عـشاق كـرة القـدم وجمـاهيـرها من كل
أنـحاء العـالم إلى شوارع موسـكو الرئـيسية.
وكـانـوا يغـنـون ويـرقصـون ويـحتـفـلون خالل
كـسيكية الـليل وسط ارتداء اآلالف للـقبعات ا
ــسـتـديـرة والـعـبــاءات الـبـيـرويـة ومالبس ا
الـفايكـينغ األيسلـندية وكـذلك بالطبع وسط
رفع األعـالم الروسيـة. وحتى ضـباط الـشرطة
ـعـروفـ بصـرامـتـهم كانـوا يـحـاولون رسم ا
االبـتـسـامة عـلى وجـوهـهم. عـشاق كـرة الـقدم
وجــمـاهــيـرهـا كــانـوا يــتـدفــقـون إلى شـوارع
مـوسكو يـوميا لالحـتفال ال أتـذكر أن الرئيس
بوت حقق جناحا مدويا في مجال العالقات
الـــعــامــة والـــتــرويج لــبـالده مــثل مـــا حــقــقه
ـــذهــلــة والــســفــر ـالعب اجلــديــدة ا اآلن.فــا
بـاريات اخملتـلفة اجملـاني إلى أماكن إقـامة ا
وغـياب مظاهر العنف بـ اجلماهير الكروية

ترك انطباعا رائعا لدى الزائرين.
فـروسـيا بـدت أكـثر حـميـمـية وتـرحـيبـا وهو
تـناقض صـارخ للصـورة السلـطوية لـلدولة.
فـجميع اجلماهير األجانب الذين حتدثت
إلـــــيـــــهم أعـــــربــــوا عـن ســـــعــــادتـــــهم

واندهاشهم الشديد.
وقـــال لـي دارين وهـــو مـــشـــجع
إجنـلـيـزي من بـالكـبـول أثـناء
حـديثنا بالقرب من الساحة
احلـمـراء: "أشكـر الروس
عــلى اسـتـضـافـتـهم...
كـل شـيء قــــــالــــــته
احلــــــــكـــــــومـــــــة
الــبـريـطــانـيـة

لـــــنـــــدن- ســـــتـــــيف
روزنبيرغ 

يُــــنـــظــــر إلى كـــأس
الـــــعـــــالم روســـــيــــا
 2018على أنه
انـتـصـار في الـعالقات
الــعـامـة لــروسـيـا خالل
فــــتـــرة حـــكـم الـــرئـــيس
يـر بـوتن لـكن على فـالد
الـرغم من هـذا الـنجـاح وما

حلظة تقد
كرستيانو

رونالدو لتمثيل
فريق السيدة

العجوز

ير بوت يستقبل عدد كبير من جنوم الرياضة »U³I²Ý‰∫ الرئيس الروسي فالد

جانب من
اسناد مهام
استضافة
بطولة العالم
الى قطر

التوقعات ليصل إلى دور الثمانية.
وقـال الـشيـخ تمـيم ”بـاسمـي وباسم
كل مـحـبي كـرة الـقـدم والـرياضـة في
الـعالم نـهـنـئكـم ونهـنئ الـشـعب على
هذا النجاح الكبـير ونتطلع لدعوتكم
إن شــاء الـله لــبـطــولـة قــطـر ..2022

ولكن ال نعدكم بنتائج 
مـنـتـخب قـطـر مـثـلـمـا حـقق مـنـتـخب
روسـيا فـهنـيـئا لـكم الـنتـائج الـطيـبة
الــــــلي حــــــقـــــقــــــتـــــوهـــــا فـي كـــــأس
الــعـــالم.”نـــتـــطـــلع بـــالـــتـــعـــاون مع
األصـدقـاء من روسـيـا لـتـنـظـيم كـأس

العالم  .2022شكرا جزيال.“
وفي الــفـــتــرة الــتي ســبــقت انــطالق
كــأس الــعــالم احلــالــيــة دعــا بــعض
الــســاســة الــغـربــيــ إلى مــقــاطــعـة
الـبـطـولـة بـسـبب ضم روسـيـا لـلـقـرم
ومزاعم تنفيها موسكو بأن الكرمل
يغتال معارضيه خارج البالد.وكانت
هــنــاك حتــذيــرات أيــضــا من أعــمـال
شـغب مـحتـمـلـة وهـجمـات عـنـصـرية
ــثـلـيـة اجلـنــسـيـة.وأقـيـمت ورهـاب ا
البـطـولة بـدون أي مشـاكل تـنظـيمـية
تذكر ولم يكن هناك أي أحداث عنف
وال أدلـة عــلى الـعــنـصـريــة أو اهـانـة

ثلي جنسيا. الزوار ا

مـرحـبا اإليـطـالـية: ” ديـلـو سـبورت ”
برونالدو في الدوري اإليطالي أشعر
ـعـرفـة كـيف سـيـتأقـلم مع بـالـفضـول 
دوريـنــا. لن يــكـون قــادرًا عـلى الــفـوز
ـبـاريـات بـنـفـسه.“”أنـا شـخـصـيـاً بـا
ثـله في كرة الـقدم ـا  أفضل مـيسي 
 لكن مـوهبـة البـرتغـالي ليـست محل
شك. فوزه بـ  5كـرات ذهـبـية  يـعـني
ا. الدفـاع اإليطالي قوي جدا رغم شيئً
أنه أثبت ضـد يـوفنـتوس أنه ظـاهرة.
ا دوري في بطولة أطول سنرى … ر
األبـطـال هـو هـدفه الـكـبيـر. حـتى في
تــلك الـبــطــولـة  قــبل عــامـ في دور
 ?16لـم يـــســــجـل ضـــدنــــا. نــــأمل أن
نحـافظ على هـذا السجل..”عن تعاقد
نـابـولي مع أنــشـيـلـوتي:”أنـا مـقـتـنع
بأننا سننـجح مع أنشيلوتي  أرقامه
في دوري األبطال رائعة. كان أسلوبه
تـازًا وقـد نـقل الـصـفاء في نـابـولي 
إلـى الـــبــيـــئـــة بـــأكـــمـــلـــهــا. “كـــارلــو

أنشيلوتي هو أفضل توقيع لنا.”

ـانـيـا بـعـد وأصـبح في مـونـديــال ا
سـنتـ أول استـرالي يـسجل هـدفا
في نـهـائيـات كـأس الـعالم ثم جنح
بـالـتـسـجـيل في مـونـديـالي جـنـوب

افريقيا  2010والبرازيل  .2014
كمـا أصبح في  2007أول استرالي
يـــســــجل هــــدفـــا في كــــأس اســـيـــا
(انــضــمت اســتــرالــيـا الـى االحتـاد
االسيوي للعبة في  ?(2006وساهم
ـنـتـخب االستـرالي الـلقب بـاحراز ا
االسـيوي لـلمـرة االولى في تـاريخه
في  .2015وأمضى كـاهيل  14عاما
مع مـيلـوول وايفـرتـون االنكـليـزي
وسجل مـعهمـا اكثر من  100هدف
قـبل ان يــنــتـقل الى نــيـويــورك ريـد
بــولـز االمــيــركي ولــعب ايــضـا مع
شـنــغــهــاي شــيــنـهــوا وهــانــغــجـو
.ويــعـرف غـريــنــتــاون الــصــيــنــيــ
ـــهـــاجم االســـتـــرالي بـــطـــريــقـــته ا
اخلـاصــة في االحـتـفــال بـتــسـجـيل
االهداف وكان يـعمد فـيها الى ركل

راية الركالت الركنية. 
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