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ال جـديد عـلى عيـد اليـوم  حيث الـكثـير من الـبكـائيات
وقـصائـد الـفـراق وحـكايـات مـعـتـقات بـعـيـدات  جرى
اسـتـذكـارهن وسـحـبـهن من صـنـدوق األيـام الـبـائدة 
وزرعـهن عـلى طاولـة اآلن  في مـحاولـة بائـسـة يائـسة

مكن . لترطيب الوحشة وتصنيع األمل ا
السلوى اجلديدة الطيـبة التي تصادفت مع تمام نهاية
رمــضـان  كــانت في الـعــرس الـكــروي الـكــوني الـذي
وسـكو وأخواتـها الـروسيات وريـثات االحتاد انطـلق 
الـسوفـيـتي البـائد  وقـد جنح األمـر حتى اآلن جنـاحاً
سـاحـقـاً كأنـه فلم  »نـحن ال نـزرع الـشوك  »الـذي بقي
معـروضاً على صـالة سيـنما بابـل ببغداد الـعليـلة نحو

ثالثة اشهر وبحر دموع .
من دفــتـر اخلــبث والــشـر األمــريـكي االنــكـلــيـزي  أن
ــونـديـال الـدولـتــ قـد حـاولــتـا الــتـأثـيــر عـلى أجـواء ا
الــلـطـيــفـة وبــهـجـة بــوتـ  وذلك من خـالل بث أخـبـار
ـضـادة واحلـرب الـباردة ـطـبخ الـدعـايـة ا مـصـنـوعـة 

ـرة أبـداً  حـيث  الـتي لم تـكن ذكـيـة ومـوفـقـة هـذه ا
نـشـر بيـان أو تصـريح نـسب الى تنـظـيم داعش  هدد
بــحــروفـه الــواضــحــة بــقــطع رأسـي أشــهــر عالمــتــ
كـرويتـ حـديـثتـ  وهـمـا رأس كريـسـتـيانـو رونـالدو
ورأس ليونيـل ميسي  لكن هـذا اإلعالن الغبي قد بدا
مـضـحـكـاً ومـتـهـالـكـاً ولم يـصـمـد عـلى شـاشـة احلرب

التلفزيونية طويالً .
اإلنكلـيز مـنعـوا مشـاركة أي شـخصـية رسـميـة بحـفلة
موسـكو  على خـلفيـة قضيـة تسمـيم جاسوس روسي
عـلى أرض لـندن واتـهـام اخملـابـرات البـوتـيـنـية بـتـدبـير

هذا الهجوم .
ـا  ـزدوج ر ومع مـرور األسـابـيع تـشــافى الـعـمـيل ا
وجنت أيضاً ابنته وسكتت مدافع الدعاية البريطانية 
لف على خـير وبـركة بانـتظار تـمثـيليـة طازجة وأغـلق ا

ومؤثرة أخرى .
أما الـعـرب الذين يـعيـشـون سنـوات مـظلـمـة وقاسـية 
فلـقد اخـتلـفـوا كثـيرًا وتـناطـحـوا وتبـادلوا سـوء الكالم
الـرخـيص  حـول مائـدتـهم الـكـرويـة الـكـبـيـرة  وكانت
بوصلتهم في التشجيع وفي التحميس مستلة من جب
ـشـتعـلـة شـرقاً ريـضـة  وتـنور احلـرائق ا الـطائـفـيـة ا

وغرباً وفي القلب .
بـباب الـكرة أيضـاً وأيضـاً  أعجـبتُ جداً بـتعـليق كان
يـــرفــرف فــوق صـــفــحـــة صــديــقـي جنم ســهـــيل عــلى
الـفيـسبـوك  إذ كتب تـعلـيقـاً على الـهدف الـذي سجله
رمى فريـقه  الذي كان أفضل بـكثير مدافع مغـربي 
من مـنـتـخب إيران . كـتب إن إيـران لـيست بـالـضرورة
العبـاً جـيداً  لـكـنهـا دائـماً تـسـتثـمر
رماهم كرم العرب في الـتهديف 
ـفــتـوح . كـانت لــقـطـة ســيـاسـيـة ا

ذكية ورائعة .
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أداء الـفـريقـ إذا استـمـر التـعادل
الــســـلــبي حــتى الــدقــيــقــة  80من

باراة. ا
وفي أســتــرالـيــا أيــضـا اســتــعـان
ســــتــــيف بــــيـغ أســــتــــاذ اتــــخـــاذ
القرارات وحتليل اخملاطر بجامعة
اذج أديـليد بخبـراته في تطوير 
ــتـــغــيــرات لـــلــتــنـــبــؤ بـــتــأثــيـــر ا
الــعـشـوائــيـة عـلى الــنـفط والـغـاز
لــلـتـكــهن بـنــتـائج مـبــاريـات كـأس
الــعـــالم.واســتــخــدم بـــيغ تــقــنــيــة
مـعروفة بـاسم طريقـة مونت كارلو
حملـــاكـــاة بــطـــولــة كـــأس الـــعــالم
وتـــوصل إلى  100.000نـــتـــيـــجــة
ـباريـات الـبطـولة الـبالغ مـحـتمـلة 
عــددهــا  63مــبــاراة مع األخــذ في
االعـتبـار تغـير أداء كل فـريق أثناء
تـغيرات الـبطـولة.ويـقول بـيغ(إن ا
الـعشـوائيـة قد تزيـد من التـوقعات
بـــشـــأن نـــتـــائج مـــبـــاريـــات كــأس

العالم).
ـــرشـــحـــة ×إذن مــــا هي الـــفــــرق ا
إلحــــزار لـــقب مــــونـــديـــال ?2018
بـــحـــسب بـــعض أدوات الــتـــنـــبــؤ

كــأس الــعــالم الـســابــقــة أو تـأهل
فـيـها لـلدور قـبل الـنهـائي أو خرج
مـن دور اجملـــمـــوعـــات.وخـــلـــصت
نـتـائج الـنـمـوذج الـتـنـبـؤي إلى أن
ـانــيـا والـبـرازيل هـمـا الـفـريـقـان أ
األوفر حظا للصعود إلى النهائي.
ـــســـتـــغـــرب أن يـــزيــد لـــيـس من ا
تـوقعة الـتحـسب للمـفاجآت غـير ا
من دقـة التـنبـؤات فالـعالم بـأكمله
ـفـاجــآت كـمـا أن مـيـدان حــافل بـا
األعـمال أكثر عـرضة للتقـلبات غير
ـتوقعة. لكن بطوالت كأس العالم ا
ـفاجآت ال سـتظل تـزخر بال ريب 

كن التنبؤ بها.
ـفــاوضـات وكــمــا هـو احلــال في ا
الــتـجــاريـة أو فـي الـبــورصـة فـإن
ـتوقـعة أو تـقلـبات األحـداث غـير ا
أمـزجـة الالعـبـ قـد تغـيـر نـتـيـجة
ـباراة. إذ يـؤثر الـتوتـر العـصبي ا
ـبـاراة والضـغـوط الـنفـسـية قـبل ا
ـشاكل الـشخـصية يـومهـا وحتى ا
عـلى أداء الالعب الالمع وتـركـيزه
باراة.تقول وقـد يخذل فريـقه في ا
جـينيفر كامينغ أخصائية في علم
الــــنـــفس الــــريـــاضي بــــجـــامـــعـــة
بـيـرمنـغـهام: (إن نـفـسيـة الالعـب
سـيــكـون لـهـا دور كـبـيـر في جنـاح
الـفريق أو إخـفاقه في كـأس العالم
ـتغـيرات الـصـيف احلالي. وهـذه ا
الــعــشــوائــيــة تــزيــد من صــعــوبـة
ـباريـات).ويـقول الـتـنبـؤ بـنتـائج ا
أنــدريـاس هـويـر أسـتـاذ األنـظـمـة
انيا ـعقدة بجامعة مـونستر بأ ا
وقـد درس كـيـفـيـة الـتـنـبـؤ بـنتـائج
ـبـاريـات: (يـتـعـذر التـنـبـؤ بـنـحو ا
باراة. 86 ئة من نتيجة ا في ا
ولـو كان الالعبون آلي يتمتعون
ــهـارات مــتـســاويـة فــسـيــسـهل
حــســـاب احــتــمــاالت الــفــوز. فــإذا
ـطـلـوبة حـصـلت عـلى الـبـيانـات ا
ســتــتــمــكن مـن الـتــنــبــؤ بــنــتــائج
ـباراة).ويـشيـر هويـر إلى ظاهرة ا
مـعروفـة تسمى كـراهيـة اخلسارة
ون من الـتي تـفيـد بـأن البـشـر يتـأ
ـــا يــفـــرحــون اخلـــســـارة أكــثـــر 
بـالـفـوز ويـنـبه هـويـر في حتـلـيـله
إلى أن هـذه الظـاهرة تـسيـطر على

بـــــولــــيــــنـــــغــــر تـــــعــــديـالت عــــلى
ــــالــــيـــة الــــتي اخلــــوارزمــــيـــات ا
يـستخـدمها يـوميا في إطـار عمله
لـتساعده في حتديـد حظوظ الفرق
ــتــنــافــســة في كــأس الــعــالم في ا

الفوز.
ـوذجه وعـنـدمـا اخـتـبـر بـولـيـغر 
اإلحـصائي قيـاسا بنـتائج بطوالت
كـأس الـعـالم العـشـرة السـابـقة لم
يـجـد سوى أربـعة مـتـغيـرات أثرت
ـبـاريات عـلى تـوقـعـاتـه لنـتـائـج ا
شاركة كـان أولها تصنيف الفرق ا
بـاسـتـخـدام نـظـام تـصـنـيف إيـلـو
وهـــو نــظــام مــوضـــوعي يــصــنف
ــنــتـــخــبــات الــقــومــيــة بــحــسب ا
مـــــهـــــارات كل فـــــريـق مـــــقـــــارنــــة
بــغــيـره.وقــد وضع في احلــســبـان
أداء كـل فــريـق عــلـى مــدار  12إلى
شهرا في مبارايات األدوار 18
الـتأهيلية لكـأس العالم.وقد اعتمد
وذج بوليغر على أداء الفرق في
مـنــافـسـات كـأس الـعـالم الـسـابـقـة
وعـدد النقاط التي أحرزتها لتقييم
حــظــوظ الــفـرق فـي الـفــوز بــكـأس
الــــــعـــــالـم الـــــعــــــام احلـــــالي.وألن
الـرياضة شأنها كشأن احلياة
ــفــاجـآت فــقـد ال تــخــلـو من ا
اعــــتــــمــــد بـــــولــــيــــغــــر عــــلى
اخلـوارزمـيـات لـيـضيـف عامل
احلـظ إلى النـمـوذج التـنـبؤي.
فــقـد يـنــتـزع الــفـريق األضـعف
أحـيانا الفوز من أنياب أفضل
فــــريق.ويــــقـــول بــــولـــيــــغـــر(
نــســـتــعــ بــاخلــوارزمــيــات
أيــــــــــضـــــــــا فـي مــــــــــجـــــــــال
االســــتـــثـــمــــارات حتـــســـبـــا
توقعة وهذا للتقلبات غير ا
يــســاعــدنـا فـي الـتــوصل إلى

استنتاجات أفضل).
وقد حقق بوليغر مزايا عديدة
مـن خالل مراعـاته للـمـتغـيرات
الـعـشوائـية الـتي قـد تؤثـر على
ــبــاريـات مــنــهــا مـثال نــتــائج ا
الـتعامل مع الـنتائج االستـثنائية
بطريقة أفضل. ثم احتسب بوليغر
رات التي فاز فيها كل فريق عـدد ا
ـتـنـافـسـة في بـطوالت من الـفـرق ا

األكــثـر فـعـالـيــة في عـالم الـتـجـارة
واألعمال?

وفـقـا لنـتائج حتـليالت بـنك يو بي
ـاني سـيفوز نـتخب األ إس فـإن ا
بــالــلــقب بــيــنــمــا يــرى بــيــغـز أن
الـبرازيل هي األوفـر حظا للـتتويج
بـبطولة كأس العالم.اما من يفضل
ــراهــنــة عــلى نــتــائـج مــبــاريـات ا
بــطــولــة كـأس الــعــالم فال شك أن
هــنــاك بــدائل أخــرى. إذ أوضــحت
دراســـة نــشـــرت في عــام  2007أن
الـبـورصـة في الـبـالد تـتـأثـر سـلـبا
وإيــجـابـا بـنـتــائج مـبـاريـات كـأس
ا بـسبب الـتغـيرات في الـعـالم ر

ستثمر أو مزاجه. مشاعر ا
وتــوصـل الـبــاحــثــون مـن مــدرسـة
اإلدارة بــالــنــرويج إلـى أن أســعـار
األســـهم قــد تــتـــهــاوى بــفــارق 49
ـة نــقـطـة بـعـد يــوم واحـد من هـز
ــــــنـــــتـــــخـب احملـــــلـي في كـــــأس ا
الــعــالم.ولــعل الــبـديل األفــضل من
ذلـك هـــو احلـــصـــول عـــلى إجـــازة
ـشـاهـدة مـبـاريـات واالسـتــمـتـاع 

كأس العالم.
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في القراءة الـسياسيـة لدعوة مسـؤول حلصر السالح
بـيــد الـدولـة مــلـمح أســاس الى إنّ مـرحـلــة الـفـوضى
خارج اطـر تنـظيم الـدول واحلكومـات ماتـزال موجودة
وفاعـلة . وتبدو الـصورة ناقـصة أو دعائيـة أو منحازة
إذا لم نــرجع الـى الــعـوامـل االســاسـيــة الــتي أبــاحت
انــتــشــار الــسالح  ومــاهي مــصــادره إن كــانت من
مــــخـــازن اجلــــيش الــــعـــراقـي أو من ســــوق الـــسالح
الــــســــوداء أو من اخلــــارج  ولــــكـل هــــذه الــــعــــوامل
مـعـاجلات تـقتـضي قـرارات أو تفـاهمـات أو مـباحـثات
مـع ذوي الشـأن  وإنّ الـقـيـادات العـسـكـريـة هي آخر
حـلــقــة  وهي تــنــفــيـذيــة تــنــتــظـر الــقــرار الــســيـاسي
والــســيــادي األعــلى لــتــنــفــيــذه  ومن دون مــعــنى أن
تـصـغي القـيادات الـعـسكـرية الى مـقـولة نـزع السالح
خــارج نــطــاق الــدولــة من دون أن يــكــون هــنــاك قـرار

يسند هذا الكالم .
كن أن يكـون الكالم موجهـاً الى جهات بعد وكذلك 
ـكن أن يـتحـقق الـتـحالف مـعـها الفـرز االنـتخـابي ال
لــــذلك لم يـــعـــد مـــهـــمـــاً مـــراعـــاة وإنّ الـــطالق بـــائن 
الدبـلـومـاسيـة واالحـتيـال عـلى االلـفاظ فـي القـفـز على
نـتشر كلما برزت أمام أحد. بل إنّ معضلة السالح ا
ـطلقـة اليوم تـعني جهـات محددة دعوة نـزع السالح ا
في اطار استباقي ألي منافسة حيناً ومتحدية أحياناً 

ظرف حتالفي مفاجيء تنتج عنه حكومة مغايرة.
الدستور العراقي ال يبيح استخدام السالح خارج يد
الدولة  وهو نـص قاطع ال اجتهاد فـيه وليس به حاجة
ـانيـة أو قـضـائـية  لـتـفسـيـر من جـهـة حـكومـيـة أو بـر
ولـكـننـا ال نـزال نـدور بـعـد سنـوات طـويـلـة في دهـالـيز
ـصـالح اخلـاصـة واألطـر احلـزبـية الـتعـمـيـة من أجل ا
التي ال تستطيع اية حكومة خرقها لصالح الدولة   .
طالب احلقـيقي بنزع ـعضلـة  مَن ا نعود الى أصل ا
الـسـالح غـيـر الــشـرعي  ومَن اجلــهـة الـتي ســتـحـدد
عـنـاوين حــامـلي الـسالح الـســائب  ومَن هـو الـطـرف
الـــذي اليــوافق عــلـى اطالق دعــوة حـــصــر الــسالح 
واألهم مـن ذلك من يـــــســــتــــطــــيع أن يــــطـــــبق الــــنص
الـدستـوري في جتـر اسـتخـدام الـسالح إال من قبل

األجهزة اخملتصة? 
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{ روســـيـــا- وكـــاالت - تــعـــرضت
نـتخب الـطـائرة الـتي تقل العـبي ا
الـسـعـودي  الى اشـتـعـال الـنـيـران
في مــحـركــهـا أثـنــاء رحـلــتـهـا الى
روسـتوف قبل ان حتط بسالم في
ـديـنة الـروسيـة التي تـستـضيف ا
مـبـاراة األخـضـر واألوروغواي في
اجلـولة الثانية من منافسات كأس
الــعــالم 2018 بــحــسـب مــا أفـادت
مـصـادر رسـمـية.  ونـشـر احلـساب
الــرسـمي لــلـمــنـتــخب عــبـر احـدى
مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي  جاء
فـيها (يـود االحتاد السـعودي لكرة
الــقــدم أن يُـطــمــئن اجلــمـيـع عـلى
ـنـتخب سالمـة كـافـة أفـراد بعـثـة ا
الـوطـني بعـد عطـل فني بـسيط في
أحـد محركات الطائرة التي هبطت
قــبـل دقــائق في مــطــار روســتــوف
أون دونـــــو ويـــــتـــــجـه اآلن أفــــراد

البعثة بسالم إلى مقر إقامتهم).
وأوضـح رئيس االحتـاد السـعودي
عـــادل عـــزت في اتـــصـــال هــاتـــفي
نــشـره االحتـاد( ان مــا حـصل كـان
عـبارة عن اشـتعال بـسيط في أحد
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تـعـلقت أنـظار الـعالم في األسـابيع
اضية بقط أبيض يُدعى األخيرة ا
أخـيل يـعـيش في الـطابق الـسـفلي
ــديـنــة سـان ــتـحـف األرمـيــتـاج 
بـطـرسـبـرغ الروسـيـة. والـسبب أن
هـــذا الـــقط الـــذي قـــد ال يـــخــتـــلف
ظـاهـريـا عن سـائـر الـقـطط يـحـمل
لـــقب عـــرّاف كـــأس الـــعـــالم لـــعــام
فهذه الهرة ستتكهن بنتائج.2018
ـــبـــاريــات بـــاالخـــتــيـــار مـــا بــ ا
صـندوق وُضع أمـامهمـا صحنان
ـلـؤان بـالـطعـام ويـحـمالن عـلـما
ــــتـــــنــــافـــــســــ في الـــــبــــلــــديـن ا
ـتـحف إن ــبـاراة.ويـقـول أمـنـاء ا ا
تــوقـعـات أخـيل كــانت صـائـبـة في
مــبــاريـات بــطــولـة كــأس الــقـارات
الـــتي أقــيـــمت في روســيـــا الــعــام
ـــاضي.ولم يــكن ا
أخـيل سوى أخر
احلـــــيـــــوانـــــات

الـتي استـع بـها لـلتـنبـؤ بنـتائج
مـباريات كأس العالم. إذ ظهر على
ـانية أخطبوط الـقنوات احمللية األ
يُـــدعى بـــول لـــلـــتـــكــهـن بـــنــتـــائج
مــبــاريــات مــونــديــال  2010الــذي
اســـتــضــافــتـه جــنــوب أفـــريــقــيــا.
وحــظـى كــأس الــعــالم األخــيــر في
ــشــاركــة واســعــة من الــبـــرازيل 
احلــــــيــــــوانــــــات ذات الــــــقــــــدرات
االسـتـثـنـائـيـة عـلى قـراءة الـطـالع
مـنـهـا الـكـنـاغـر وقـوارض خـنـازيـر
غــيـنـيـا واجلِـمــال.غـيـر أن انـفـراد
احلـيوانات بالتنـبؤات والتوقعات
لـم يــرض اجلـمــيـع. إذ تــســتــخـدم
راهنـات طريقة مـنهجية شـركات ا
لــتـحــديـد فــرص الـفـرق فـي الـفـوز
بـاستـخدام بـيانـات عن أداء الفرق
ــبــاريــات الـســابــقـة ولــيــاقـة في ا
الـالعـــــبـــــ واإلصـــــابـــــات الـــــتي

تعرضوا لها.
وبــــحـــــسب شــــركــــة بــــادي بــــاور
األيـــرلــنـــديــة لـــلــمـــراهــنـــات فــإن
البرازيل هي األوفر حظا في الفوز
بـكأس العالـم بنسبة  ?4/1وتـليها
قـابل روسـيـا بـنـسـبة  .5/1وفـي ا
قـرر الـبعض االسـتـعانـة بـالنـماذج
عقدة للتكهن بنتائج اإلحـصائية ا
ـبـاريات. إذ عُـدلت اخلوارزمـيات ا
الـتي تـستـخـدمهـا الـبنـوك لـلتـنـبؤ
بصعود أسعار النفظ أو التغيرات
في الــبــورصــة لــلــتــكــهن بــنـتــائج
ــنـــافــســات الــتي يـــتــألق فــيــهــا ا
الـنجوم الالمعون مثـل كريستيانو
رونــالــدو ولـيــونــيل مــيـسي ووين
رونـي.ويــرى بــعض احملـــلــلــ أن
ـبـاريـات أسـهل الـتـكـهن بـنـتـائج ا
ــــراحـل من تــــتــــبع تــــقــــلــــبــــات

البورصة.
ويـقـول رئيس قـسم االسـتثـمار في
األصــول بـاألسـواق الـنـاشـئـة لـدى
بنك يو بي إس االستثماري مايكل
بـوليغـر(أعلن االحتاد الـدولي لكرة
باريات الـقدم 'الـفيفا 'عـن جدول ا

وقـواعدها وتصـنيفات
. وفي الـالعــــــــبــــــــ
ضــــــــــــــوء هــــــــــــــذه
ـعـطيـات سيـكون ا
إعـــــداد الــــنــــمــــاذج
اإلحـــــصـــــائــــيـــــة عن
مـبـاريـات كـأس الـعـالم
ـــــــــراحـل من أســـــــــهـل 
إعــــــدادهـــــا عـن األســـــواق
الــنــاشـئــة الــتي ال نــعـرف
عـــــنــــهــــا الـــــكــــثـــــيــــر من
ـــعـــلــومـــات).وقــد أدخل ا

{ مـــوســـكــو- (أ ف ب) اخـــتـــلــطت
التسـميات عـلى مشجـع للـمنتخب
الـسويـســــــــــري لـكرة الـقـدم قـدموا
ـــؤازرة بـالدهم في الى روســـــــــيــــا 
كـأس العـالم 2018 وحـجـزوا فـنـدقا
يـــــبــــعــــد 1281 كـــــلم عن مـــــديــــنــــة
روســـــــــــتـــــــــــوف-اون-دون الــــــــــتـي

اســـتـــضــافـت مــبـــاراة فـــريــقـــهم مع
البرازيل (1-1).

وذكـرت وســـــــائل االعالم الـروسـيـة
ـشــجــعــ اتــصـلت أن مــجــمــوعــة ا
بــالــشــــــــــرطــة عــنــدمــا عـجــزت عن
ايـجــاد الـفــــــــــــنـدق رغـم وصـولـهـا
الـى شــــارع يـــــحـــــمـــــل نـــــفس اسم

ـفــتـرض أن يـتــواجـد فـيه الـشــارع ا
شجع الفندق. وتب للشرطة أن ا
حجزوا فـندقا في روسـتوف فيـليكي
وليس روسـتـوف-اون-دون (اسمـها
الــــروسـي روســــتــــوف-نــــا-دونـــو)
دينة التي يقع فيـها الفندق تبعد وا
كان الـذي حلوا فيه1281  كلم عن ا

ـنـتـخب. وقـالت الـشـرطة لـتـشجـيع ا
احمللـية  (أن الـسـياح االجـانب الذين
قـدمـوا لـدعم سـويـسـرا اتـصـلـوا بـنا
وقــالـــوا انــهم يــبــحــثــون عن فــنــدق
أخــبــرنـــا مــتــرجـــمــنــا أنـــهم كــانــوا
مـرتـبـكـ بـسـبب صـعـوبـات تـرجـمة
األسمـاء اجلغـرافـية الـروسيـة وأنهم
حجزوا فندقا في روستوف فيليكي).
ـــكـــتب االعالمي لـــشـــرطــة وكـــشف ا
روستوف لوسائل إعالم مـحلية انها
اسـتــخـدمت مـتــرجـمـ ومــتـطـوعـ
مـحــتــرفــ يــتــكـلــمــون اإلســبــانــيـة
واإلنـكـلـيـزية والـعـربـيـة والـفـرنـسـية
خالل فـترة كـأس الـعالم مـشـيرا الى
شجع أن الشرطة ساعـدت هؤالء ا

للعثور على سكن. 
وذكــــــرت وســـــائـل إعـالم روســــــيـــــة
وأوكـــــرانــــــيـــــة فـي وقت ســــــابق أن

ـــشــجـــعــ مـــجـــمــوعـــة من ا
السـويـسريـ سـافروا الى
روســــــتــــــوف-اون-دون
بـالـسـيـارة عـبـر شرق
أوكـــرانــــيـــا حـــيث
تــســبب الــنــزاع
ـسـتــمـر مـنـذ ا

أربعـة أعوام مـع االنفـصالـي
ـقتل دعـومـ من مـوسكـو  ا
أكــــثـــــر من 10 آالف شــــخص
دون ان يـدركـوا انــهـا مـنـطـقـة
حـرب وكـانـوا يـتـبـعـون نـظام
ي (جي واقـع العـا حتـديـد ا
بي اس). وتــقع روســتـوف-
اون-دون عــــلـى بــــعــــد 60
كــيــلـــومــتــرا من خــطــوط
الــتــمــاس األمــامـيــة في
شرق أوكرانيا. وتتخذ
روســـــيـــــا إجـــــراءات
أمـــنـــيــــة مـــكــــثـــفـــة
لـــضــــمـــان سالمـــة

. ـــشــــجـــعـــ ا

ن مــحـركـات الــطـائـرة احملـرك األ
ولكن هبطت الطائرة بسالم.

وأكـــد ان جـــمــيع أفـــراد الـــبــعـــثــة
وصـلوا الى الـفندق ونـشر االحتاد
كـذلك شـريـطـ مـصـورين لالعـبيه
هـتـان بـاهـبري وأسـامـة هـوساوي
وقال األول وصلنا بالسالمة وكلنا
بــخــيــر  كـان مــجــرد عــطل بــسـيط
وبـعـدمـا سألـه شخص غـيـر ظـاهر
فـي الصـورة عمـا اذا كان قـد خاف
ضــحك بـاهـبــري وقـال( ال ال )أكـيـد
خـفـنـا شـوي لـكن احلـمدلـله و من
ـشجـع جـهـته طمـأن هوسـاوي ا
قــائال حــدث خـلل فــني بــسـيط في
الـطـائـرة لـكن احلـمـدلـله نـحن اآلن
في الــفـنـدق واألمـور طـيـبـة وكـلـنـا

طيب وادعوا لنا بالتوفيق.
ـــواقع  وتـــداول مـــســـتـــخـــدمــون 
الــــتـــــواصل االجــــتــــمـــــاعي  وسم
ـنتخب مع صور احـتراق  طائرة ا
وشــريـط فــيــديــو قــصــيــر يــظــهــر
اشــتـعـال الــنـيـران لــبـعض الـوقت
ـن لــلــطــائــرة أســـفل اجلــنــاح األ

أثناء عملية الهبوط.
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