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ك�سف وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، �سببب 
عييدم تدخلييه يف ازميية رئا�سيية احتيياد الكييرة بييني عدنان 
درجييال وعبييد اخلالييق م�سعود. وقييال عبطييان يف حديث 
لربنامييج "�ستوديو اجلماهري" اأن "هنيياك حراك لالإ�سالح 
يف عمييل احتيياد الكرة من خالل دعيياوى ق�سائية وغريها 
من االمور، لكني طلبت من اإخواين بان ال ي�سعوين يف هذا 
ال�رصاع، فاأنا كوزير لل�سباب والريا�سة ال امثل نف�سي فقط 
واإمنا امثل اجلميع، فال اأقحم نف�سي يف مثل هذه املتاهات 

والكالم غري الدقيق".
واأو�سييح: "نحيين ال نتدخل يف هييذه ال�رصاعات، الن هناك 
د�ستييور للوزارة حتملنييي م�سوؤولية كوزييير، لذلك �ساأم�سي 
مب�سوؤولياتييي وعلييى اجلميع احرتام القانييون وكذلك يجب 

اأن نتحدث بالدالئل والرباهني". 
التييي مت�ييس  التقاطعييات  فقييط يف  "�ساأتدخييل  اأن  وبييني 
م�سوؤوليتييي كوزييير، فاليييوم كل �سباب وريا�سيييو العراق 
و�سعييوا طموحاتهم بيدي الأنني امثلهم"، الفتًا اإىل اأنه "ال 
يقبل م�ستوى احلديييث والرتا�سق والت�رصيحات يف و�سائل 

االعالم".
وتابييع اأن "الييوزارة مل يكيين لهييا اأي دخييل يف ملف احتاد 
الكييرة ب�ساأن ق�سية هدر املال العام خالل خليجي 21 يف 
البحرييين، واإمنا كان بيييد املفت�س العام واجييري التحقيق 
فيييه لعدة �سنوات، حيييث اأكمل واأحيل اإىل دائييرة النزاهة"، 
موؤكييداً اأن "الق�سايييا القانونية يجب اأن حتييل وان نحرتم 

القانون".
وعيين عالقة الوزارة باإحتاد الكرة، اأكد عبطان اأن "العالقة 
مع احتاد كرة القدم موجودة على امل�ستوى الر�سمي وندعم 

عملها كمنظومة لكن اأكرث من ذلك لي�س مطلوبًا منا".

نفييى ريال مدريد بطييل دوري اأبطال اأوروبا لكرة القييدم تقريراً قال اإنه عر�س 
مبلغييًا قيا�سيًا يبلييغ 310 ماليني يورو )360.59 مليييون دوالر( ل�سم نيمار 
مهاجييم باري�س �سان جريمان. وذكرت قناة تي.يف.ئي التلفزيونية االإ�سبانية، 
اأم�ييس االإثنييني، اأن "ريييال مدريد قدم العر�ييس بالفعل لالعييب الربازيلي، الذي 

قيا�سييي قيمته 222 تييرك بر�سلونيية العييام املا�سييي مقابييل مبلييغ 
بيييان  النييادي يف  يييورو". وقييال  موقعييه مليييون  عييرب 
عيين االإلكييرتوين، "يف �سييوء املعلومييات التييي  اأذيعييت 
ريييال طريييق تي.يف.ئييي ب�سيياأن عر�ييس مزعييوم  ميين 
العبه مدريييد اإىل باري�ييس �سييان جريمييان حييول 

نيمار، يرغب ريال مدريد يف التاأكيد على 
اأن هييذه املعلومييات غييري �سحيحيية 

علييى االطييالق". واأ�سيياف ريييال 
مدريييد: "ريال مدريييد مل يقدم اأي 
عر�س ميين اأي نوع لباري�س �سان 

جريمان اأو لالعب".
ويلعييب نيمار حاليييًا مع منتخب 
يف  العييامل  كاأ�ييس  يف  الربازيييل 
رو�سيييا، و�سجل هدفًا و�سنع اآخر 
0-2 علييى املك�سيييك  الفييوز  يف 
يف دور ال�ستيية ع�ييرص اأم�ييس االأول 
ال�سحافيية  واحتفييت  االثنييني. 

اليييوم  ال�سييادرة  الربازيلييية، 
الثالثيياء، بالفييوز الييذي حققه 

نظييريه  علييى  الربازيييل،  منتخييب 
املك�سيكييي، بهدفني نظيفييني اأم�س 

�ييس االإثنييني، يف دور ال�ستيية ع�ييرص لبطوليية  كاأ
العامل. وقالت �سحيفيية فوليا دي �ساو باولو، يف عنوانها 
الرئي�سييي "نيمييار كان هييو نيمييار". واأ�سافييت: "يف كل 
مبيياراة ماذا يحييدث؟، يحتفييظ بالكرة ب�سكل اأقييل، وقليال 
مييا يعرت�س علييى احلكييم، يف كل مباراة يلعييب بجماعية 
اأكرب واملنتخب يييوؤدي ب�سكل اأف�سييل". واأ�سارت ال�سحيفة 
اإىل اأن نيمييار، جنييم باري�س �سييان جريمييان الفرن�سي، قد 

يتييم اختياره من قبل االحتاد الدويل لكرة القييدم "فيفا" كاأف�سل العب يف 
العامل، اإذا فاز بلقب املونديال".

و�سييل العب املنتخب الوطنييي ونادي القوة اجلوية همام طييارق، اإىل مدينة 
اإ�سطنبييول الرتكييية متهيييداً لتوقيع عقد ان�سمامييه اإىل �سفوف نييادي اإليزاك 

الرتكي.
م�سييدر مقرب ميين الالعب قييال يف حديييث لي)اجلورنييال( اإن "الالعب همام 
طارق و�سل اإىل مدينة اإ�سطنبول الرتكية من اجل توقيع عقد ان�سمامه لنادي 
اإليييزاك الرتكي". واأ�ساف امل�سدر اأن "اإليزاك فتح قنوات ات�ساالته مع همام 
خييالل الفييرتة املا�سية واجلانبان تو�سال اإىل االتفيياق، حيث �سيوقع الالعب 
على عقد ان�سمامه خالل اليومني املقبلني". يذكر اأن نادي اإليزاك يناف�س يف 
دوري الدرجيية الثانييية الرتكي. ويف البيت االزرق اي�سًا، �سافر حمرتف القوة 
اجلوية الكرواتي �سب�ستيان اىل بالده، لق�ساء اجازته هناك، بعد انتهاء عقده 
الر�سمييي. وذكيير مدرب القييوة اجلوية را�سييي �سني�سل، ان "الالعييب �سب�ستيان 
قييد تعر�ييس الأ�سابه قبل فرتة ق�سرية، وغاب عيين املباريات الثالث االأخرية 
للفريييق، وبعييد انتهاء عقييده الر�سمي مع الفريييق، �سافر الالعييب اىل كرواتيا 
لق�سيياء فييرتة اجازاته هنيياك". واأ�سيياف "�سب�ستيان العب مهييم فب �سفوف 
الفريييق، واأداره النييادي تو�سلت اىل اتفاق مع الالعييب لتجديد عقده للمو�سم 

املقبل، بانتظار التوقيع الر�سمي مع الالعب بعد عودته من فرتة االإجازة".
واأو�سييح �سني�سييل: "�سندر�س و�سع املحرتفني االأخرين خييالل الفرتة املقبلة، 
ميين اجل حتديييد م�سريهم مع الفريييق". ي�سار اىل ان املحييرتف الكرواتي قد 
انتقييل ل�سفييوف القوة اجلوييية نهاية �سهيير اب من العام املا�سييي قادمًا من 

الوحدات االأردين.

فلسفة تاباريز سر نجاح أوروجواي في كأس العالم 2018

جماهير أورالندو األميركي تهدد جس��تن ميرام بالقتل.. واألخير يعلق: ربما ألنني عراقي
بسبب أدائه المتراجع

�سيتييي  اورالنييدو  ونييادي  الوطنييي  املنتخييب  تلقييى مهاجييم 
االمريكييي، ج�سيين مييريام، تهديييدات بالقتييل ميين قبييل بع�س 

جماهري فريقه "غري الرا�سية" عن اأداءه مع الفريق.
وانتقييل مييريام اإىل �سفوف اأورالندو �سيتييي قادمًا من �سفوف 

نادي كوملبو�س كرو ب�سفقة بلغت 750 األف دوالر اأمريكي.
وقال مريام يف ت�رصيح ملوقع "برو �سوكر" االمريكي، ترجمته 
)اجلورنييال(، "اأجيييد التعامييل مييع الكثري ميين ال�سغوطات من 
اجلماهري �سواء من تهديدات بالقتل والتعليقات املختلفة، لكن 
هنيياك ميين علق وقال يل باأننييي اأ�سبه مبري�ييس ال�رصطان، اأنت 
تعييرف اأن لدينا احلار�س ما�سون �ستدجييار هنا يف اورالندو، 
والييذي عانى من مر�س ال�رصطان فكيف يتحدثون عن هذا 

االميير". واأو�سييح اأن "امل�سجعني متنوا املييوت يل، لكن االأمر مل 
ي�سل اإىل التهديد التخذ االإجراءات، هذه االأ�سياء من ال�سهل جداً 
علييى هوؤالء االأ�سخا�ييس اجللو�س يف املنزل اأو علييى الهاتف اأو 
علييى املدرجات واإبييداء تعليقاتهم حول اأحييد الالعبني، ولكن ، 

كما تعلمون هم يريدون النجاح".
ووا�سل قائاًل: "اأعتقد االآن اأنني �ساهدت �سيًئا جيًدا عن ليربون 
جيم�ييس وجعلنييي اأدرك امييراً، وهييو اإن مل ت�ستطييع التعامل مع 
ال�سغوط، فلتتنييازل، لذلك اأغلقت االمر قلياًل ثم اأدركت فقط ما 
هييو االأكرث اأهمية بالن�سبة يل وهو هييذا النادي يف هذه اللحظة 
وزمالئي يف الفريق واملدربني وجميع املوظفني الذين يعملون 

معي الإبقاء االأمور االإيجابية يل ولعائلتي و اأ�سدقائي".
وبني "هذه اللحظات ال�سعبة تبني ال�سخ�سية وتعرف ال�سخ�س 
حًقييا خالل اللحظات القليلة وكيف ميكيين اأن يخرج منها وهذا 

االأميير يعترب حتييّدي بالن�سبة يل". واأ�سييار اإىل اأنه "عندما ت�سمع 
تعليقييات كهذه ميين املعجبني ، رمبا فهمييوا االآن ملاذا احتفلت 
بالطريقيية التي كنت اأقوم بها ، الأننييي ال اأ�ستطيع اأن اأترك ذلك 
يوؤثيير علي". وتابع "تذهب من خالل هييذه االأ�سياء وحتاول اأن 
تلعييب ب�سكل جيد وتلعب ب�سكل جيييد وتعمل بجد ، ولكن حتدث 
هييذه االأمور رمبا فقط ... رمبييا الأنني عراقي ، رمبا الأنني جديد 
يف هييذا النادي ، رمبا الأنني مل اأ�سجييل اأربعة اأهداف رمبا الأننا 
نخ�ييرص ... ال اأعييرف". ولفييت اإىل اأن "هييذا وقييت �سعييب للغاية 
بالن�سبيية يل، يف بع�ييس االأحيييان تذهب اإىل اأماكيين وال تنجح 
فيهييا، واي�سييًا يف بع�ييس االأحيييان ، تذهييب اإىل االأماكن تعترب 
نعميية بالن�سبة لييك، ال ميكنني حقييًا اأن اأخربك باأحييد االأ�سباب 

التي تكمن وراء عدم جناحي".
وقييال مييريام "مل تكيين االأمييور ت�سري على مييا هي عليييه طوال 

ال�سنييوات االأربييع املا�سية ميين م�سريتي، حتييى اأمتكن من فهم 
ال�سبييب يف اأن املعجبييني، وو�سائل االإعييالم ، لديهم هذا النظرة 
عنييي، رمبا مل تعرفوا يييا رفاق كيف لعبييت يف النادي االأخري، 
كان موافييق على حتمييل املخاطر، كان ميين املفرت�س اأن تفقد 
الكييرة يف بع�ييس االأحيييان عند حماوليية اإن�ساء هجميية، هذا ما 

اأحاول القيام به هنا".
ويف �سييياق مت�سل، اأكد م�سييوؤول باأورالندو، اأن الالعب ج�ستني 
مييريام �سيغيييب عيين �سفييوف الفريييق ملدة ثالثيية اأيييام ب�سبب 

"اأ�سباب �سخ�سية".
مييريام غيياب عيين مواجهة اأتالنتييا يونايتييد والتي خ�ييرص فيها 
فريقييه باأربعيية اأهييداف دون رد ومل يخ�ييس تدريبييات الفريييق 
�سباح اجلمعيية، اإذ من املوؤمل اأن يعود لتدريبات الفريق ابتداًء 

من اأم�س االأول االثنني.

استبعاد موسولين من قيادة المنتخب الوطني

ك�سييف النجييم الييدويل ال�سابييق عدنان درجييال، عن 
متييييع احتيياد الكرة يف اإجييراءات تزويييده مب�سببات 
قييرار عقوبته لثالث �سنوات. وقال درجال يف حديث 
لربنامج "ا�ستوديييو اجلماهري" تابعتييه )اجلورنال( 
"�سكوانييا يف حمكميية كا�ييس لي�س الهييدف منها ان 
نعاقييب الكييرة العراقية او نوقييف ن�ساطاتها مثل ما 
ي�سيعييه البع�س اأو انني ارغب بان احرم احدهم مدى 
احلييياة فنحن ال نهييدف اإىل ذلك". واأو�سييح بالقول: 
"طلبييت من اأع�ساء االحتاد بان اأي معلومة تاأتيكم 

عني، اأمتنى اأن تتاأكدوا من �سحتها واإبالغي بها كي 
اأوؤكييد ذلك اأو ال"، معربًا عن اأمله بان تكون القرارات 
ميين قبييل اأع�ساء االحتيياد ولي�س من قبييل امل�ست�سار 

نزار احمد".
واأ�سيياف اأن "هنيياك متييييع ميين قبييل االحتيياد يف 
يقولييون  فحييني  بامل�سببييات،  تزويييدي  اإجييراءات 
�سنييزودك مب�سببات قرار حرمانك من العمل خالل 3 
اأ�سهيير واجلميع يعلم بيياأن اال�ستئناف يجب اأن يكون 
خييالل اأ�سبوع واحد فقييط واأي�سًا لدى االحتاد �سابقة 
با�ستبعادي عن االنتخابات، فمن الطبيعي اأن هناك 
اأمر غري طبيعي". وتابييع اأن "االأمر االأخر الذي يوؤكد 

علييى متييع االحتاد، هو ملاذا �ستييزودين بامل�سببات 
خييالل 3 اأ�سهر، فهذا اإن دل على �سيء �سيدل على انه 
لديك هدف واحد ت�سعى اإىل حتقيقه من خالل انتظار 
نتيجة حمكمة كا�س وعلى �سوئها �ستجد عماًل وحاًل 

اآخراً لتخرج من املاأزق".
واختتم درجال حديثييه بالقول: "�سرنكز على املادة 
133 يف الئحيية االن�سباط والتي تعد اإحدى املواد 
املهميية، اإذ تن�ييس علييى انه يف حال ظهييرت اأي اأدلة 
جديييدة فاأنه ميين املمكن اأن تعييود الق�سية اإىل جلنة 
االن�سبيياط وبالتييايل يتييم اإعييادة النظيير يف قييرار 

حرماين وهذا ما نعمل عليه خالل االأيام املقبلة".

دعييا النائب االول لرئي�س احتاد الكرة، رئي�س 
جلنة اختيييار املدرب االجنبي، �ييرصار حيدر، 
و�سائييل االعييالم اىل توخييي الدقيية يف نقييل 
املعلوميية ال�سحيحة يف ما يخ�ييس التعاطي 
املييدرب  بت�سمييية  املرتبطيية  االخبييار  مييع 
االجنبييي الييذي ميين املوؤمييل ان يقييود كتيبة 
ا�سييود الرافدييين يف امل�ستقبييل القريييب، بغية 
عييدم ادخييال الو�سييط الريا�سييي يف متاهيية 

الت�ساوؤالت!.
وقييال حيييدر ان اللجنة اآلت علييى نف�سها 
ان جتييري جميع املفاو�سييات اخلا�سة 

باملدرب االجنبي ب�رصية تامة لتفادي عرقلة 
امتييام ال�سفقيية ال�سبيياب ياأتييي يف طليعتها 
احلييرب الطاحنيية بييني “وكالء االعمال” يف 
الوقييت احلييايل، الذييين و�سل بهييم احلال اىل 
ت�سويييه �سمعيية العراق علييى ال�سعيييد االمني 
فقييط، ميين اجييل اال�ستئثييار بال�سفقيية حتييت 
اي طائييل، حييال مت التعرف علييى اي ا�سم قد 
يكييون مطروحييا على طاوليية اللجنة من اجل 
غايييات باتت معروفة للجميع، وهي الرتويج 
لب�ساعتهييم الكا�سدة يف اال�سييواق التدريبية. 
وا�سيياف: اللجنيية يف الوقييت احلييايل تدر�س 
بتاأن عييددا من ال�سييري الذاتييية، و�سي�سار يف 
الوقت املقبييل اىل طرحها يف اجتماع اللجنة 

املفاو�سييات  يف  الدخييول  قبييل  التنفيذييية 
الر�سمييية املبا�ييرصة، ميين دون احللقة املالية 
الزائييدة املتمثليية بوكيييل االعمييال، مطمئنييًا 
الو�سطييني الريا�سييي واجلماهري بييان اخليار 

االجنبي لن يكون دون �سقف طموحاتهم.
وبني: ان ال�رصبي �سالفوليوب مو�سلني ابتعد 
عيين املفاو�سييات لييورود خيييارات عييدة من 
املدربني الذين قد يقدموا اال�سافة التدريبية 
االف�سييل، نافيييا وجييود اييية مفاو�سييات مع 
مييدرب نادي بري�ييس بولي�س االيييراين احلايل 
الكرواتييي ايفانوفيت�ييس برانكييو، بييل كانييت 
�سريتييه الذاتية مطروحة على اللجنة يف وقت 

�سابق ال اكرث.

تاأتييي النتائييج يف مقدميية اأولويييات معظييم املدربني 
يف عييامل كرة القييدم، اإال اأنها لي�سييت كل �سيء بالن�سبة 
للمييدرب الكبري اأو�سكار تاباريييز املدير الفني ملنتخب 
اأوروجييواي، اأكرب املدربني �سنا يف بطولة كاأ�س العامل 
2018 املقاميية حاليييا برو�سيا. وياأمييل تاباريز يف 
قيادة فريقه اإىل املربييع الذهبي يف املونديال احلايل 
ميين خييالل التغلييب علييى املنتخييب الفرن�سييي يف دور 
الثمانية للبطولة، يوم اجلمعة املقبل. وي�ستهر تاباريز 
بلقييب "املاي�سييرتو" اأو "املعلم"، كما ترتكييز تعليماته 
دائمييا حول االإخال�س واالن�سبيياط والتوا�سع. ويدين 
منتخييب اأوروجييواي بالف�سييل الكبييري يف تاأهله لدور 
الثمانييية باملونديييال احلييايل اإىل تاباريييز 71 عاما 
الييذي تعييود ت�سميتييه باملاي�سييرتو اأو "املعلييم" لعمله 
ال�سابييق كمعلم مدر�سي خييالل م�سريته كالعب اإ�سافة 

لكونه رجل حكيم وحمنك يف تدريب كرة القدم.
ومييع حديثه ببطء واأي�سا حركته البطيئة حاليا متكئا 
على ع�سا ب�سبب بع�س امل�ساكل يف االأع�ساب وحديثه 
عن كييرة القدم وغريها، يبدو تاباريييز مثل الفيل�سوف 

خورخي لوي�س بورجي�س اأكرث منه مدربا لكرة القدم.

اإنييه يحلييل جمريييات املونديييال الرو�سييي بلغيية تبدو 
وكاأنهييا من مكان وزمييان اآخر، وتتخطى كييرة القدم، 
وكاأ�ييس العييامل  وجمرد النتائج. وبعد فييوز فريقه على 
املنتخب امل�ييرصي 0-1 يف اأوىل مبارياته بالبطولة 
احلالييية، قال تاباريييز: "كما يحدث دائمييا يف تاريخ 
كرة القدم، اإح�سائية اأخرى ت�سقط"، يف اإ�سارة اإىل اأنها 
املييرة االأوىل منييذ 1970 التييي ي�ستهل فيهييا منتخب 
اأوروجييواي م�سريتييه يف اإحييدى بطوالت كاأ�ييس العامل 
بالفوز. وفيما يتعامل الالعبون مع ال�سغط والقلق يف 
االأداء وقت احلاجة، يظل تاباريز هادئا. وعندما اأخفق 
مهاجمه لوي�س �سواريز يف هز ال�سباك اأكرث من مرة يف 
مبيياراة الفريق اأمام املنتخب امل�ييرصي، اأ�سار تاباريز 
اإىل بع�ييس الالعبييني العظميياء االآخرييين مثييل ليونيل 
مي�سي وبيليه ودييجييو مارادونا الذين عانوا من اأيام 
�سهييدت بع�ييس الف�سل رغييم اأجمادهييم املعروفة. وبعد 
التغلب على املنتخب الربتغييايل يف الدور الثاين )دور 
ال�ستيية ع�ييرص( باملونديال احلايل، حتييدث تاباريز عن 
كييرة القدم يف اأوروجواي وبع�س القيم مثل االإخال�س 

واالن�سباط واأي�سا التوا�سع.

ويعتقييد تاباريييز اأن االن�سبيياط ينبييع ميين الداخييل. 
وو�سييف تاباريز حديييث دييجو جودين قائييد الفريق 
اإىل الالعبييني قبل املباراة اأمييام الربتغال، عندما قال 
نلعييب من اأجل االأب واالأم وال�سقيييق وال�سديق واجلار. 
ولهييذا، من ف�سلكم يييا رفاق، ابذلوا ق�سييارى جهدكم. 

ولهذا ، كان االأداء هكذا على اأر�س امللعب.
واأ�سيياف: "يجييب اأال تنظر اإىل االأ�سييياء فقط من عد�سة 
النتائج واملباريات التي تنتهييي بالفوز.. هناك اأي�سا 
م�ساأليية االإخال�ييس والييوالء والتي متثييل قيمة يف حد 

ذاتها الأنها اأ�سا�س الريا�سة".
وتنبع هذه العبارات من اخلربة الهائلة التي يتمتع بها 
تاباريييز والتي �سنعت مكانته الكبييرية حاليا ال�سيما 
واأنه ال�سخ�س الييذي �ساهم يف التحول الكبري مبنتخب 

اأوروجواي منذ توىل تدريب الفريق يف 2006.
قييال احتاد اأوروجواي لكييرة القدم، اليييوم االثنني، اإن 
املهاجييم اإدين�سييون كافيياين يعاين من تييورم يف ربلة 

ال�ساق لكنه مل ي�سب بتمزق يف الع�سالت.
واأحرز كافيياين هدفني رائعني اأمام الربتغال يف الفوز 
1-2، ال�سبييت املا�سييي، يف دور ال�ستيية ع�رص قبل اأن 

يظهيير وهو يعييرج ويتلقييى م�ساعييدة ميين كري�ستيانو 
رونالييدو. ويبذل كافاين ق�سارى جهده للتعايف ب�سكل 
كامييل ليتمكن من قيادة فريقييه بجانب لوي�س �سواريز 

اأمام فرن�سا يف اإ�ستاد نيجني نوفجورود.
وقييال االحتيياد املحلي يف بيييان اإن فح�سييا باالأ�سعة 
اأظهر وجود تورم يف ربلة ال�ساق الي�رصى ولي�س متزقا 
يف الع�سييالت. واأ�ساف البيييان "الالعب ال يزال يعاين 
من اآالم، �سيوا�سل التدريبييات املنفردة وعملية اإعادة 
التاأهيييل، نراقب تطور حالته، بقييية اأفراد الفريق على 

ما يرام".
و خا�ييس منتخييب اأوروجييواي، اليوم الثالثيياء، ح�سة 
تدريبييية جديييدة، غيياب عنهييا مييرة اأخييرى، املهاجم 
اإدين�سييون كافيياين، الييذي يعاين ميين اإ�سابيية يف ربلة 
ال�سيياق اليمنى، مما يثييري ال�سكوك حول اإمكانية حلاقه 
مببيياراة منتخب بييالده اأمام فرن�سييا يف دور الثمانية 

لبطولة كاأ�س العامل 2018.
وميتلييك كافيياين حظوظييا قليليية يف اللحيياق مبباراة 
يييوم اجلمعة املقبل، اأمييام الديييوك، يف مدينة نيجني 

نوفجورود.
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