
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.  Issue 6070 Thursday 21/6/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6070 اخلميس 7 من شوال 1439 هـ 21 من حزيران (يونيو) 2018م

5O U½bMJÝû  –ö  WOÝËd « «dOH¹d « ¡·œ :2018 ‰U¹b½u

وعــلى مــ الــيــخت اخلــاص به
شــارلــ الـــذي يــصل طــوله إلى
نـــــحـــــو عـــــشـــــرة أمـــــتــــار
وبـصـحـبــة طـاقم من ثالثـة
أفــراد أبـحــر كـنــتــسـلي من
نــــهـــر الـــدانـــوب واجـــتـــاز
البحر األسود قبل أن يعبر
بــحــر أزوف ويـــتــجه عــبــر
قـــــنــــاة فــــولــــغــــا-دون إلى
فـولـغـوغــراد الـواقـعـة عـلى
بعد  900كيلومـتر جنوبي

العاصمة موسكو.
وقـــال كـــنـــتـــســـلـي حلـــظــة
وصــوله إلـى فــولــغــوغــراد

(راودتـني الـفـكـرة لـعـدة سـنوات
كان دوما في ذهني أن نصل إلى
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يـعــوض األثـر الــســلـبي أثــنـاء
الـــبـث).مـــشـــيـــرة الى (تـــراجع
إنــتــاجــيــة الــبــرازلــيــ أثــنـاء

يــســـتـــخـــدم دراجـــة هـــوائـــيــة
لــــــلـــــــذهـــــــاب الى احلـــــــصص
الــــتـــمـــريــــنـــيــــة في مـــنــــتـــجع
كـابارديـنكـا بعـد مبـاراتنـا ضد
األرجنت تعادال السبت (1-1)
في موسكو الباردة كنا سعداء

بالعودة مجددا الى (منزلنا).
ـنـتـخب االسكـنـدنافي (مـنزل) ا
الـصـغـيــر الـذي حـقـق مـفـاجـأة
كـــــبـــــرى فـي مـــــبـــــاراته األولى
بـاجبـار لـيـونيل مـيـسي ورفاقه
عـلى االكـتـفـاء بـالـتـعادل (1-1)
هو فندق معزول يبعد 5 دقائق
لعب الى جانب بالدراجـة عن ا
ـــغــــطـــاة بــــأشـــجـــار الـــتـالل ا
الصنـوبر واجملمـعات الصـحية
التي تعود للحقبة السوفياتية.
عـلى طـول الـواجـهـة الـبـحـريـة
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باريات التي تـشمل فريقهم) ا
مــــشـــــيـــــرة إلى (أن خـــــســــارة
ـنــتـخب الــبـرازيـلـي سـتـؤدي ا
إلى تـراجع حـاد في اإلنـتـاجـية
ـبـارايـات بـنـحـو (15% بـعـد ا
وقد قامت البرازيل بتعديل
ســـــاعــــــات الــــــعـــــمـل في
ــؤسـســات احلـكــومـيـة ا
حــــــول ســـــــاعـــــــات بث
ـبـارايـات الـتي تـضم ا

نتخب البرازيلي. ا
أمــــــــا فـي الــــــــشـــــــرق
الـــوسط فـــقـــد ذكـــرت
دراســة لــشــركــة جـلف
تــالــنـت(أن إنــتــاجــيــة
الــشـــركــات ســتـــتــأثــر

ســلـــبــاً بـــســبب
مــــــشــــــاهـــــدة
ــــوظــــفـــ ا
ــــبـــاريـــات

يــتـجـول الـســيـاح الـروس عـلى
الـــــــشــــــاطـىء الـــــــصــــــخــــــري
ويـستـمتـعـون بوجـبات خـفيـفة
ـأكــوالت الـقــوقـازيــة عـلى مـن ا
غـرار (شــاشـلــيك) وهي كــنـايـة
عن مكعـبات مشـوية من اللحم
ــعــجــنــات أو (شــيــبــوريــكي) ا
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لــكن بــعــيـدا عـن الــصـور الــتي
نشرت عـلى صفحة الـبلدة على
انــســـتـــاغــرام وتـــظـــهــر قـــائــد
ــــلــــتــــحي آرون ايــــســــلــــنـــدا ا
غونارسـون يستـمتع في ميدان
الـرمــايـة لم يـشـاهـد احملـلـيـون
الـــــكـــــثـــــيـــــر من الـــــضـــــيــــوف

. االسكندنافي
ويـــؤكــد العـب وسط الـــســـويــد

غـوســتـاف سـفـنـسـون لـفـرانس
ــنـــتـــخب في بـــرس من مـــقـــر ا
غـيـلــيـنـدجــيك الـتي تــبـعـد 10
كـيـلــومـتــرات من كـابـارديــنـكـا
(نـــعـــيش كـــلــيـــا في الـــفـــنــدق
ــفــتــوحــة أمـام الــتــمــريــنــيــة ا
نتـخبات العمـوم بعد وصـول ا
االسـكـنـدنـافـيـة عـددا كـبيـرا من
ـتحـمـس الـسكـان احملـليـ ا

وأولــــئك الــــذين كـــانــــوا غـــيـــر
العب قـــادرين عــــلى بـــلــــوغ ا
تابعة ما وقفوا على الشـرفات 
يجـري. في غيلـينـدجيك جتمع
الـــنــاس عـــلى تـــلـــة تــطـل عــلى
ـلــعب لـرؤيـة الـسـويـديـ عن ا

كثب). 
يروفيتش العب سيرغي فالد
كرة القدم شبه احملترف مع ناد

ـــونـــديـــال إذ إن االهـــتـــمـــام ا
ــتـزايـد هـذا الــعـام يـعـود إلى ا
تأهل  4فرق عـربيـة وهو حدث
غـيــر مـســبـوق فى تــاريخ هـذه
الـــبـــطــــولـــة.كـــذلك ســـتـــتـــأثـــر
اإلنــتــاجــيـة بــســبب مــصــادفـة
ــــبــــاريــــات خالل مــــواعــــيـــد ا
ســـاعــــات الـــعـــمـل وســـهـــولـــة
مـــشــاهــدتـــهــا عــلـى الــهــواتف
الذكيـة).واعتمـدت دراسة جلف
تــالـنـت عـلـى اســتـطـالع شـارك
فيه  8آالف موظف في  10دول
بــــالـــشـــرق األوسـط. وقـــد أكـــد
( %92أنــــهـم ســـيــــشــــاهـــدون
بارايات هذه الـسنة. كما أكد ا
 %28أنــــهم ســـــيــــشــــاهــــدون
ــبــارايـــات أثــنــاء ســاعــات ا
العمل.أما كيـفية قيامهم
بـذلـك فـسـتـخـتـلف فـمن
بـ هؤالء تـوقع ثـلـثهم

االسـتقـبال في الـفـندق مـفضال
ـا اعتـقدوا عـدم ذكر اسـمه (ر
أن حلبرفعهم الالفتات الكبيرةخل
تاجر. لن يلحظ الزوار قباحة ا
سـيفـتـحون أبـوابـهم مجـددا ما

أن يرحل منتخب ايسلندا).
شـجع الـزائرين تأثروا لكن ا
ـا أن ــسـافــات الــهــائــلــة  بــا
ـقر االيـسـلـنـدي أقـرب مـلـعب 
يــقع في روســتــوف عــلى بــعــد
500 كـــــــــــلـم مـن (مـــــــــــنــــــــــزل)
االسكنـدنافيـ على (الريـفييرا
الـروسـية) فـلم يـتـكبـدوا مـشـقة
الـسـفـر لــلـتـهـافـت عـلى مـقـرات

منتخباتهم.
وتـــؤكــد ألـــيــنـــا وهي طـــالــبــة
متـطوعة في الـثامنـة عشرة من
عـــــمـــــرهـــــا في أحـــــد مـــــراكــــز

ســوى عــلم ايــســلــنــدي وحــيـد
خارج حانة.

ويــــوضح الـــــنــــادل ســـــيــــرغي
ايـفـانوف (23 عـامـا) ال يـزورنا
ـــنــتـــجــعـــات ســوى في هـــذه ا
الـروس  مـضيـفـا (ال أعـتـقد أن
الـنــاس يــعـرفــون تـمــامــا كـيف

يتصرفون مع االجانب).
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وفـي عـالمــــــــة عــــــــلـى تـــــــــوقع
الــســـلـــطـــات تـــدفق الـــســـيــاح
األجـانب قـال سـكـان مـحـلـيـون
لـــفـــرانس بـــرس إن الالفـــتـــات
كـتوب عليها (روسيا الكبيرة ا
ـرفــوعـة أمـام مـلـعب 2018) وا
تمـارين أيسلـندا تـخفي وراءها
واجـهـات مـتــاجـر مـتــوقـفـة عن
الـــعـــمل. وقـــال أحـــد مـــوظـــفي

من غـيـلـيـنـدجـيك اعـتـبـر خالل
مــتــابــعــته حـــصــة تــمــريــنــيــة
اليــســلــنـــدا أنه (من اجلــيــد أن
يــــــرى األطـــــــفــــــال عــــــلـى وجه
اخلــصــوص كــأس الـــعــالم عن

كثب قد يلهمهم هذا األمر).
عـــلى جـــانب الــطـــرق تـــتــوزع
الفـــتــــات (روســــيـــا 2018) مع
صـور لالســكـنــدنــافـيــ الـذين
جــعـــلــوا مـن الــبـــلـــدة مــديـــنــة
مـضيـفـة لـكأس الـعـالم لكن في
أمــاكن أخــرى ال تـــوجــد ســوى
إشـــارات قــــلـــيــــلـــة تــــدل عـــلى

وجودهم. 
ـاركية شاشـة زهرية بـألوان د
تـــدل عـــلى مـــلـــعب الـــتــمـــارين
ـــارك لــكن في اخلــاص بــالــد
ـكن مالحـظـة كـابــارديـنـكـا ال 

ـعلـومـات في كـابارديـنـكا (لم ا
يأت أحد).

 في غـــــضـــــون ذلك يـــــشـــــكــــو
احملــــلــــيـــون مـن أن الـــفــــنـــادق
ــطــاعم الـتـي تـوقــعت زيـادة وا
كــبــيــرة في أعــداد الــنــزالء قـد
رفـعت األسـعار. وتـوضح ألـيـنا
الــتي عـاشـت في الـبــلـدة طـوال
حـيــاتــهـا (ال أســتــطـيـع حتـمل

ثمن البوظة هذا العام).
لـكن رغم أن حـمى كـأس الـعـالم
لم جتـتح البـحـر األسود إال أن
الروس مـا زالوا سـعداء بـقدوم
الـثالثي االسـكنـدنـافي بـحسب
أليـنا الـتي تقـول (لم يكن لـدينا
هنا من قبل أي شيء مثل كأس
الــعـــالم من اجلـــيــد أن نـــكــون

جزءا من ذلك).
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قبل أيـام عـادت ثالث عـوائل بـعـد أن أعيـاهـا الـتـشرد
ـوصل ـة من ا ـديـنـة الـقـد ـهـدمـة في ا الى بـيـوتـهـا ا
فـكـانـت الـبـيــوت مـلـغــمـة وانـفــجـرت وابـيــدت الـعـوائل

بأنفارها السبعة والعشرين . 
ـهمـة لم تـنـجز بـعـد واليزال الـقـتـلة يـسـتطـيـعون إذن ا
الـقـتـل بـوجـودهم أو غـيـابـهـم  مـادام جـهـد الـهـنـدسـة
ة توقف وانسحب مع دينة القد العسكرية لتنظـيف ا

القطعات . 
هــنــاك مَن يــقــول إنّ عــلـى األهــالي عــدم الــعــودة الى
عاناة التي بيوتهم  وهـذا كالم نظري ال يقدر حـجم ا
يـعانـيهـا الذين تـشردوا مع أطـفالـهم يبـحثـون عن بيت

تلكوا ثمن أجرته. يأويهم ومن دون أن 
اآلن الـقـتــلـة عـادوا لـيـضـربــوا في الـطـرق اخلـارجـيـة
وليثيـروا الرعب في النفوس عـبر نفس االساليب التي

ظهروا عليها قبل احتاللهم مدن العراق .
في اجلــانب اآلخــر  هــنـاك صــراعــات سـيــاســيـة في
بغـداد من أجل تشـكيل الكـتلة األكـبر وصوالً حلـكومة

جديدة . 
بذول من أجل جمع نفس وال يبدو اجلهد السياسي ا
الــرؤوس الى مــائــدة مــخـتــلــفــة الــتــضـاريـس قـلــيالً 
مساويـاً للجهـد الذي ينبـغي بذله في تمشـيط كل بقعة
من الــعـراق ولــعل أسـهــلـهــا هي الـصــحـاري بــسـبب
انـكشافـها وصـعوبة االخـتباء في االنـفاق صـيفاً فـيها
في ظـل وجود طـيـران ووسائـل استـطالع تـكـنولـوجـية
ــكن مـن خاللــهــا تــقــسم الــصــحــراء الى مــتــقــدمــة 
مربـعـات بحث  وتـغطـيـتهـا مـربعـاً مربـعـاً حتى اليـعود

للقتلة مخبأ . 
وســوى ذلك  يـجــعل االنــسـان غــيـر آمـن وهـو يــقـطع
الـطرق اخلـارجية فـي البلـد وهي صحـراوية ومـنفـتحة

على دول اجلوار أحياناً .
الــوضع الــعــراقي اليــزال خــطــيــراً ومن االســتــهــانـة

بأرواح الناس إذا قلنا إنّ كل شيء على ما يرام .
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ـشاهدة أن يحـصلـوا على إذن 
ـبـاريـات بـيـنـمـا تـوقع 28% ا
مغادرة العمل باكرا. وقال أكثر
من الــربع إنــهم ســيــشــاهــدون
بـاريـات سراً عن طـريق البث ا
احلي عـلى أجـهـزة الـكمـبـيـوتر
أو الهـواتف الـذكيـة أما 12%
سيـأخذون يـوم إجازة في ح
لم يـــســتــبــعــد الــبــعض ادعــاء

رض). ا
وقــد اخـــتــلــفت الـــشــركــات في
طـريـقـة تعـامـلهـا مع مـبـارايات
ـونديـال حـيث أظهـر الـبعض ا
صــــرامـــــة في الـــــتــــعـــــامل مع
اخملـالــفـ لـقــواعـد الــعـمل في
حــ اعـتـبـرهــا الـبـعض اآلخـر
فـرصـة لـتـعــزيـز الـعالقـات بـ
أعـضـاء فـريق الـعـمل من خالل
ـــبــــارايــــات في مــــقـــرات بـث ا

الشركات.

ــــبـــاراة ــــديـــنــــة قــــبـل ا هــــذه ا
مباشرة).

{ غيليندجيك (روسيا) - (ا ف
ب) بـدفئه وشـمـسه السـاطـعة
يـشــكل ســاحل الــبـحــر األسـود
ـــــــــثـــــــــالي ـالذ ا الـــــــــروسـي ا
لــلـمــنـتــخـبــات االسـكــنـدنــافـيـة
ـشـاركـة في مـونـديـال الـثالثـة ا

.2018
عـــــلـى بــــــعـــــد حــــــوالى 1500
كيلومتر من الـعاصمة موسكو
أصــبح الــســاحل الــذي يــطــلق
عــلـيـه (الـريــفــيــيـرا الــروســيـة)
) بعـيدا (مـوطن االسكـنـدنافـيـ
عن بـالدهم بــــعـــدمــــا اخـــتـــاره
االيـســلــنـديــون والــسـويــديـون
ـاركـيـون مركـز انـتـقـالهم والـد
العب الــروسـيـة خلـوض الى ا
مـبـارياتـهم في احلـدث الـكروي

األهم.

ويـــــوضح مـــــســـــاعـــــد مـــــدرب
ـنـتـخـب اإليـسـلـنــدي هـيـلـغي ا
كـولــفـيــدسـون لــوكـالــة فـرانس
برس (كنا نتطـلع بفارغ الصبر
لـلـوصـول الى هـنا ألنـه وحتى
في شــهـر أيــار/مــايـو مــا زلــنـا
مـــضــطـــرين إلزالـــة الــثـــلج عن

العب في بلدنا) السيارات وا
ـاركي ـنـتـخـبـان الـد وحـجــز ا
والسويدي أيضا مقريهما على
ســاحل الـــبــحـــر األســود الــذي
يـــســــتـــحـق ان يـــطــــلق عــــلـــيه
(الـريـفـيــيـرا الـروسـيــة) تـيـمـنـا
بـالـريفـيـيـرا الفـرنـسيـة بـفضل
مـــيــاهه الـــزرقــاء ومــجـــمــوعــة
مـنـتجـعـاته الـتي تـعـانق التالل
الغربية لسلسلة جبال القوقاز.
وتـــابـع كـــولـــفـــيـــدســـون الــذي

{ مـوســكـو  –وكـاالت - تــقـدر
دراســـة لـــوكـــالـــة بـــلـــومـــبـــرغ
االمـريـكـيـة  (أن تـكـلـفـة بـطـولة
كــــأس الــــعـــالـم بـــالــــنـــســــبـــة
ي نــتــيــجــة لـالقــتــصــاد الــعـــا
اإلنــتـاجــيـة األقل لــلــمـوظــفـ

تبلغ  14.5مليار دوالر في أول
ونديال). أسبوع من ا

كــــمـــا أظـــهــــرت الـــدراســـة (أن
ـوظفـ الفرنـسي إنتـاجية ا
ســتــتــأثــر ســلــبــاً أثــنــاء بثّ
مباريات فريقهم ما سيكلف
االقــــتــــصـــاد الــــفــــرنــــسي
مـــــــلـــــــيــــــاري دوالر وأن
ارتـــفــــاع اإلنـــتــــاجـــيـــة
ـــتـــوقع بـ  %4.4في ا
ـــنــتــخب حــال فــوز ا
الــــــفـــــــرنـــــــسـي لن

الذئب تعويذة مونديال 2018 عدسة (الزمان) قحطان سليم

{ روســـــــيــــــــا- أف ب-  قــــــــطع
ـــشـــجع اإلنــكـــلـــيــزي غـــراهــام ا
ؤازرة كـنتـسـلي ألفي كـيـلومـتـر 
مـــنـــتــخب بـالده في نـــهــائـــيــات
ـقـامـة في بـطـولـة كـأس الـعـالم ا
روسيا. واحتاج كنتسلي إلى ما
يزيد قـليال عـلى خمسـة أسابيع
لــقــطع نـــحــو ألـــفي كــيــلـــومــتــر
حلـضـور أول مـواجـهـة إلنـكـلـترا
في مـونـديال  2018ضد تـونس
الـتي أقـيـمـت االثـنـ في مـديـنـة
فــولـــغـــوغـــراد وانـــتـــهت بـــفــوز
منـتـخب األسود الـثالثـة بهـدف

مقابل هدف واحد.
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