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{  موسـكـو - وكـاالت - اسـتغل
رئـيـس وكـالــة إعالنـات روســيـة
كــلـــفــتــهـــا احلــكـــومــة بـــتــزيــ
ـوسـكـو قـبل ـبـاني  واجـهـات ا
انـطـالق نـهـائــيـات كــأس الـعـالم
لكرة القـدم الفرصة لـيأمر برسم
جــداريـة لــزوجــته بـطــول مــبـنى

مؤلف من 12 طابقا. 
وتـعـرض اجلـداريـة داريـا زوجـة
إيــفـان بـانــتـلـيــيف مـديــر شـركـة
نــوفـــاتك آرت وهي تـــرتــدي زيــا
ريـــاضـــيــا وتـــمــسـك بــكـــرة قــدم
وتظهـر في اخللـفية سـماء زرقاء

صافية.
وقـــــالت الــــــشـــــركـــــة فـي وصف
لـلصـورة عـلى وسـائل الـتواصل
االجـتـمـاعي (هـذه هي اجلـداريـة
الــتي نـرحـب بـهــا بــكل األجـانب
ـبـاريـات في روسـيــا ونـدعـوهـم 

كرة القدم).
وقال بانتـلييف في تصريح ( إن
تــمــويل اجلــداريـة الــتي رســمت
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ارتـفعت درجـة احلـرارة  الى أكثـر من خـمسـ درجة
مـئـويـة في مـعظـم محـافـظـات الـعـراق اجلـنـوبـية وهي
ـرة االولـى في مـواسم صــيف الـعــراق الـتي لـيــست ا
يــتــوافق فــيـهــا مــنــذ عـقــود ســعــيـر اجلــو مع ســعــيـر
الــســيــاســة .اجلـــديــدالــيــوم هــو إنّ الـــعــراق يــشــهــد
ـسـتودعـات الـذخـيـرة واالسلـحـة و يـجري انفـجـارات 
تـقـيـيـدها ضـد فـاعل مـجـهـول  مـنـذ عمـلـيـة مـسـتودع
مدينة الصدر وصـوالً الى انفجار مستودع في دهوك

شماالً .
ســمـعـنــا من يـرمـي االسـبـاب عــلى حـرارة الــصـيف 
وكـأنّ الـعراق كـان مـثـلجـاً صـيفـاً أو في أحـسن الظن
مـعـتدالً .انـفـجـارات مـسـتـودعات االسـلـحـة والـذخـيرة
ومـصـانـعـهـا نـادرة في الـعـراق  بـاسـتـثـنـاء االنـفـجار
الـكـبيـر خلط انتـاجي في مصـنع الـذخيـرة للـصنـاعات
الـعــسـكـريـة في قـضـاء االسـكـنــدريـة بـبـابل في نـهـايـة
ـاضي  حـ ارتـفـعت درجة الثـمـانـيـنـات من القـرن ا
ــسـمــوح بـهـا بــسـبب ــعـدالت ا ـعــمل فـوق ا حــرارة ا
عنجـهية حسـ كامل وزير التـصنيع الـعسكري الذي
دير اخملتص لـلمعمل بهـذه احلقيقة  أبلغه الـضابط ا
وقال له: أنتم متقاعسون عن االنتاج اشتغلوا فشتمه 
ـعمل أربعـاً وعـشـرين ساعـة وإالّ عـدمـتـكم .وانفـجـر ا
ـئـات الــعـامـلــ األكـفـاء  وبــالـفـعل بـعـد سـاعــات 
عــدمــهم االنـــفــجــار الــذي كــان ذلـك الــوزيــر اجلــاهل
والـــدمج في رتــبــتـه الــتي أهــانت اجلـــيش الــعــراقي

البطل  سبباً فيه.
االنــفــجــارات في الــعــراق من االمــور الــعــاديــة فــقـد
وصل فـي مدة سـنة  كـمـية من أطـلـقوا  مـثالً عـلى ا
الـبـارود تـعدل  قـنـبـلـة هـيـروشيـمـا الـنـوويـة  وال تزال
ـنــطـقــة اخلـضــراء تـتــعـامل مع وضع احلــكـومــة في ا
وصـل كأيـة مـديـنـة عـاديـة خـرجت من أزمـة عـابرة . ا
لذلك ال تسـتغربـوا أنواعاً أخرى من االنـفجارات التي
ال تستـثني مكانـاً أو جهة في العـراق  بعد أن أصبح
الــــــسالح مـــــتــــــاحـــــاً حتت أي مــــــســـــمى ال فـــــرق .
ـتوقـعة في ظل هـذا الوضع الـسياسي واالنفـجارات ا
القلق ليست بالضرورة من نتاج البارود  فثمة ما هو

أتعس دائماً في ظل هذه البالد .

rÝd¹ WOÝË—  U½öŽ≈ W U Ë fOz—

 t²łËe  W¹Ëd  W¹—«bł
ـــبــاني في عـــلى واجــهـــة أحــد ا
مــنـــــــــــــطــقـــة زولــيـــبــيـــنــو في
مـــوســكـــو جـــاء مـن مـــيـــزانـــيــة
الــعـــاصــمـــة. وهــذه إحــدى أربع
جـداريـات خـاصـة بـكـأس الـعـالم
جــرى تـمــويــلـهــا بــالـتــعـاون مع
جلـــنـــة الـــعالقـــات الـــعـــامـــة في

موسكو).
وأثار الـرسم الذي كـشف النـقاب
عـنه قبـل انطالق الـنـهـائـيات في
 14حزيران غضب الكثيرين في
أوســاط رسـامـي اجلـداريــات في
روســـيـــا.لــكـن صــاحـــبـــة الــرسم

دافعت عن صورتها.
وقــالت داريـــا في تــدويــنــة عــلى
وســائل الــتــواصل االجــتــمــاعي
(إذا جرى تـكلـيف فنـان أو منظم
بــرســــم امــرأة شــقــراء روســيــة
اذا يعترض وهي تمسك بكرة...
أي شــــخص إذا وضع الــــفـــنـــان
صــــورة امـــرأة يــــعـــرفــــهـــا أو ال

يعرفها?).
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أقنـعتـني امي في طفولـتي بان األحالم غـيمات بـيضاء
كـسـحــابـة الـصــيف في درجـة 45 مــئـويــة تـهــبط فـوق
ـد ـتـد ا الـبـحـار الــتي  تـنـعـــــم بـالـرطـوبــة حـولـهــا و
واجلزر أعـناقـهـا الى باطـن الرمل لـتـسحب جـزيـئاتـها
ـاء والنـمـاء التي قـهـرا الى أطـراف احمليط  وتـمـتلئ بـا

ترويها .
وكـيف تكـون وردية مـتألقـة ح تـسقط حـزمة صـغيرة
من أشـعة الـشمس حلـظة مغـيبـها حـتى تسـكب  اللون
الشفاف في قلبها الصغير وتبقى عالقة في اجلو رغم
حرارة الـشـمس او بـرودة الـشتـاء وتـسـتـعد  لـلـهـبوط.
في نفوس الصغار الن كل غيـمة حتمل حلما لشخص
واحــد اليــنـافــسه فـيـه احـد وتــقـطــر تــلك األحالم فـوق

نا البائس كرذاذ الندى  … عا
ولكن أحجية األحالم التكتـمل حتى يظهر من يحاربها
ويطاردها لتتبخر او تهبط الى االرض فعليها ان تبقى
عالـقة في الـفضـاء لتـبقـى أعنـاقنـا تمـتد  نـحوهـا  مثل
زهـرات عُــبَّـاد الــشـمس ….لـتــشـرب الـنــور  من خـيـوط

القرص األصفر.
وهل تــعـلــمـنـا ان نــحـافظ عـلـى احالمـنـا من الــسـقـوط

كالشُهب ?
الن االشـبـاح الـتي تطـاردهـا جتـول في العـتـمـة  ..فكم
من الــدكـتــاتــوريــات  شـربـت احالمــنـا وأزهــقــتــهـا بل
حـولــتــهـا من غــيـمــة بــيـضــاء الى كــابـوس اســود تـلك
الدكتاتوريات تمثـلت باشباه الصعالي واألفاعي  التي
تقـتنـص  عشـبة احـالمنـا  …انهم يـعـيشـون  ويـقتـاتون

عليها ….
وكم من احالم الطفولة والشباب هدرت ???

كم من األحـالم بقـيت في صـنـاديق عـقولـنـا وصـدورنا
او احترقت كعشبة في إناء بخور ..

تولـد سنـويا 850 الف والدة جديـدة في العـراق هؤالء
واليد تولد معهم  احالم مضاعفة  العدد ا

 فـعـلـيه كـيف نـحـافظ عـلى احالم هـؤالء الـقـادمـ الى
احلياة?.   

ــكن ان نــوفــر لــهم الــتــخــطـيـط الــصـحــيح   كــيف 
ـقـدور الـبـلـد حتقـيق احالم لـيـعيـشـوا سـعـداء ….هل 
ابنائه  دون ان يتعرضوا للموت او اجلوع  او اخلوف

من مستقبل مجهول  ..
مـســتـقــبل اليـحــمل مــعه  سـوى الــكـوارث االنــسـانــيـة
واالقتصادية واالجـتماعية التي ال نـهاية لها  هل يبقى
ـسـتقـبل مجـهـوال وكابـوسا النـهـاية له دون تـقدم الى ا

االمام  ??? 
 ونبـقى عـاجزين ونـضـيع في مـفتـرقـات الطـرق نـفتش
عـن صغـائـر األشـيـاء وتـضـيع مـعـنا
احالم صغارنا وكبارنا ….وتتبخر
غيـمـاتـنـا من الـفـضاء وتـطـيـر مـنا
مـــثل خـــيط دخـــان او ســـراب في

يوم صيفي.
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عكـست صحيـفة غـلوبو
الــــبـــــرازيــــلــــيـــــة بــــهــــذا
العنوان(نيـمار: هل يعجبك
الالعب الــبــرازيــلـي أم يــثــيـر
ـزاج الــعــام بــشـأن غــضــبك?) ا
الالعب الــذي جــمع مــجــددا بـ
ــهـارة الــفـائــقـة والــتـعـرض ا
لــلــســخــريــة في آن واحــد
ــــا هـــو عــــلى نــــحـــو ر
الــــــوحـــــيــــــد الــــــقـــــادر
ـكن الـقول إن عـلـيه.و
نـــيــــمـــار وهـــو أغـــلى
العب في الــعــالم آخـر
ي كبـيـر يـبقى جنم عـا

في كـــأس الــعـــالم بـــعــد خــروج
الـــنــجم األرجــنــتــيـــني لــيــونــيل
ميـسي والبـرتـغالي كـريسـتيـانو
رونــالــدو.لــكن بــالــرغم من أدائه
اجلـيـد ومـسـاهـمـته الـكـبيـرة في
فـــوز الــــبــــرازيل األخــــيـــر عــــلى
كسـيك بهدف دون رد في دور ا
الـســتـة عـشـر بـكــأس الـعـالم مـا
زال هنـاك شعـور بأنه العب غـير
مـحـبـوب عــلى نـطـاق واسع بـ
أصـحــاب الـرأي احملــايـدين.وفي
بــعض األحـيــان يـســاعـد نــيـمـار
فــريــقه بــطـريــقــة رائـعــة فــنـراه
يــتـــحـــرك بـــســرعـــة فـــائــقـــة في
ـرر كرات سـاحـات اخلالـية و ا
ذكيـة للـغـاية مـثل تلك الـتمـريرة
بـكـعب الـقـدم في بـدايـة الـهـجوم
الــــذي أدى إلى إحــــراز الــــهـــدف
ـــكــــســــيك والـــذي األول أمــــام ا

أحرزه بنفسه.
وفي أحــيــان أخــرى نــراه العــبــا
سـريع الـغـضب مـثل األطـفال وال
يـتـوقف عن خـداع احلـكـام وهو
األمر الـذي يـراه الـبعض طـريـقة
ـيزات مقـبـولة لـلحـصـول على 
بـســيـطــة في حــ يـرى آخـرون
أنه ســلـــوك مــشــ يــتــنــافى مع
القـيم التي تُـلعب من أجـلهـا كرة

القدم.
ــكــسـيك وقــبل نــهــايـة مــبــاراة ا
ــدافع بــعــشــرين دقــيــقـة داس ا
ــكـســيـكي مــيــغـيل اليــون عـلى ا
كـاحل نـيـمـار عـلى نـحـو طفـيف.
لــكــنـنــا رأيــنــا كـيف بــدأ الالعب
البـرازيلي في الـصراخ والـعويل
وهـو يلـوح بـذراعيـه تعـبـيرا عن
ـوقف األلم الــشـديـد.وتــصـاعــد ا
ـــا في ذلك وتـــدخل اجلـــمــــيع 
زمالؤه فـي مــنـــتـــخب الـــبــرازيل

بـي بي سي آلراء اجلــــمــــاهــــيـــر
نــيـــمــار أقل تــقــيـــيم بــ العــبي
ـكسـيك - مـنـتـخـبي الـبـرازيل وا
4.76-  رغم أنه ســـجـل الـــهــدف
األول وصــــنع الـــهــــدف الـــثـــاني
لروبرتـو فيرمـينيـو. وفي مباراة
الـبـرازيل أمـام سـويـسرا والـتي
انــتــهت بــالــتــعــادل بــهـدف لــكل
فـريق سـقط نـيـمـار عـلى األرض
أيـضـا وأخـذ يـبـالغ في الـتـعـبـير
عن شــعـوره بــاأللم فـي مـوقف ال

يستحق ذلك على اإلطالق.
وفـي ثــانـي مــبـــاراة لـــلــبـــرازيل
والـتـي كـانت أمـام كــوسـتــاريـكـا
وانـتهت بـفـوز راقـصي السـامـبا
بـهــدفـ دون رد رأيـنــا مـشـهـدا
غـريـبـا لــنـيـمـار حـيث كـان حـكم
اللقاء يـحاول تقلـيل حدة التوتر
ووضع يـــده عــلى ذراع نـــيــمــار
الـذي أبـعـد يـد احلـكم. وأظـهـرته
شاشات التلـفزيون وهو يقول ال
تـــلــمــســني.وبـــعــد نــهــايــة هــذه
بـاراة ظـهر نـيـمار وهـو يـبكي ا
بـــشــدة. فـــهل كـــان هــذا بـــســبب
الـضـغط الـشـديـد الـذي يـتـعرض
لـه? أم هــو الـــشــعـــور بــالـــراحــة

ــاذا الـــعـــالم لـــكـــنــنـي ال أفــهـم 
يــســقط عـلـى األرض ويـتــظــاهـر
بـأنه يـتـألم. انـهض أيـهـا الـرجل
فــــأنـت أفــــضل مـن ذلك انــــهض

وواصل اللعب.
وســـخــر كــثـــيــرون عـــلى مــواقع
التواصل االجـتمـاعي من سقوط
ـتـكـرر.?وفـي احلـقـيـقـة نـيــمـار ا
يعـد نـيمـار أحـد أفضل الالعـب
في الـــعــالـم في الــوقـت احلــالي
تـعـلـقة وتـعكـس اإلحصـائـيـات ا
بأدائه في كأس الـعالم ذلك األمر
بصـورة واضـحة فـقـد كان أكـثر
الالعـــبـــ تــســـديـــدا بــواقع 23
تسديـدة منها 12 تسـديدة على
ـرمى كـمـا كـان أكـثـر الالعـبـ ا
صـنـاعـة لـلـفـرص بـ 16تـمـريـرة
وأكــثــر الالعــبــ مــراوغــة بـ40
مراوغة وارتُكب بحقه أكثر عدد
من األخطـاء من اخلصـوم بواقع

23 خطأ.
وبــعــد الـهــدف الــذي سـجــله في
كـسـيك رفع نـيـمـار عدد مـرمى ا
أهدافـه في بطـوالت كـأس الـعالم

إلى ستة أهداف.
ومع ذلك مـنح اسـتـطالع أجـرته

ــكــســيــكي ــنــتــخب ا والعــبـــو ا
واحلــــكم ومــــســــاعـــده واحلــــكم
الـــرابع.حـــيـــنـــهــــا الـــتـــفت إلي
ـــانـي كـــان يـــجـــلس صــــحـــفي أ

بجواري وقال (إنه نيمار).
ــديــر الــفــني لــلــمــنــتــخب قــال ا
ـباراة (ما حدث كسيـكي بعد ا ا
عار على كرة الـقدم ومثال سيء
لــلــعــبــة. إنــهــا مــهــزلــة).وكــانت
الــنـتـيــجـة الـنــهـائـيــة بـالـنــسـبـة
لـنـيـمـار ومـنـتـخب الـبـرازيل هي
الـــصــعــود إلـى دور الــثــمـــانــيــة

واجهة بلجيكا يوم اجلمعة.
وكـان نـيـمـار عـلى وشك اإلجـابـة
عــــــلى ســــــؤال عن احلــــــادث مع
كسيكي قبل أن يتدخل دافع ا ا
ـنـتخـب البـرازيل ـديـر الـفـني  ا
تــيـتي ويــقـول لــقـد ضــغط عـلى
قـــدمه ورأيت ذلك عـــلى شـــاشــة
لعب.ثم قال نيمار أنظر أعتقد ا
أنها محاولة لـتقويضي أكثر من
أي شيء آخـــر. وأضـــاف (أنـــا ال
أهـــتم كــثـــيــرا بــاالنـــتــقــادات أو
اإلشادات ألن ذلك قـد يـؤثـر على
ـــــــبـــــــاراتـــــــ ـــــــرء. وخـالل ا ا
اضيت لم أحتدث إلى وسائل ا
اإلعـالم ألنــــــــــني لـم أكـن أريـــــــــد
ذلك).وتـابع (كـل مـا يـتــعـ عـلي
الـقـيـام به هـو أن ألـعب وأسـاعد
ـــديـــر زمـالئي وفـــريـــقي). أمـــا ا
ــكـســيـكي الــفــني لـلــمــنـتــخب ا
خـوان كـارلــوس أوزوريـو فـقـال
ـبـاراة مـا حـدث عـار عـلى بـعـد ا
كـرة الـقـدم ومـثـال سيء لـلـعـبة.
ـــهـــاجم إنـــهــا مـــهـــزلـــة.وقـــال ا
الـــســابق ألســـتــون فـــيال ديــون
دوبـــــلن لـــــبي بـي سي أشـــــعــــر
بـــاحلــرج لــنــيـــمــار.وأضــاف إنه
واحـــد من أفــضـل الالعـــبــ في

والسـعادة بـعد الـفوز واالقـتراب
ــتـــقـــدمــة لـــكــأس ــراحـل ا مـن ا

العالم?
ا يكـون السـبب هو مزيج من ر
ـــــا في ذلـك أيــــضــــا كـل هــــذا 
الـــضـــغـــوط الـــتـي يـــواجـــهـــهـــا
ـــنــتــخب الـــبــرازيــلي نـــتــيــجه ا
ـهـ من الـدور نـصف خـروجه ا
ـاضـية الـنـهـائي لـكـأس الـعـالم ا
انيا ة القاسية أمام أ بعد الهز
بــســـبــعــة أهــداف مــقــابل هــدف

وحيد.
ــبـاراة وغــاب نــيــمــار عن تــلـك ا
بـــســــبب إصـــابـــة حلــــقت به في
الـــــدور ربـع الـــــنـــــهــــــائي أمـــــام
كولومبيا. ووصلت البرازيل إلى
هـــذا الــدور اآلن مـــرة أخــرى في
ــــرة هــــذه الــــبــــطــــولــــة وهي ا
الــســابــعـــة عــلى الــتــوالي الــتي
تـــــصل فــــيــــهـــــا إلى الــــدور ربع
الـنــهـائي لـكــأس الـعـالم.وسـوف
يــــتـــوقف تــــقـــدم الـــبــــرازيل إلى
ـراحل الـنـهائـيـة لـلـبـطـولة إلى ا
حـد كـبـيــر عـلى مـسـتـوى نـيـمـار
ومــا إذا كـان ســيـقــدم أفــضل مـا

لديه أم ال.

نيمار دا سيلفا

مـن نــصـــيـــبــهـــا قـــال الـــرئــيس
الكولومبي موضحا اعتذار بلده
ـهـمـة هو (ان عن الـقـيـام بـهـذه ا
شـهــرة الـروائي مــاركـيــز تـعـادل
شـهــرة الـبــلـد الـذي يــنـظم كـأس

العالم!). 
ــكن ان يــكــون االعــتـذار وكــان 
ـالية بسـبب عدم وجود الـقدرة ا
لــبــنــاء الــبــنى الــتــحــتــيـة الــتي
تـتـطـلـبـهـا قـيـام الـدولـة بـتـنظـيم
ــيـة االكـثـر ــسـابـقــة الـعـا هـذه ا

شهرة في الـعالم. بـنما والـيابان
فريقـان اتسـما بالـلعب الـنظيف
مــنـتــخب بــنـمــا خــرج من الـدور
االول (دور اجملـــــــــمـــــــــوعـــــــــات)
واســــتــــقــــبـل من قــــبـل شــــعــــبه
بــالــتــرحـاب واالشــادة لــنــظــافـة
مــــشـــاركـــتـه في كـــأس الــــعـــالم!
الـــيـــابـــان تـــعـــادلت بـــالـــنـــقـــاط
واالهداف مع السنـغال وصعدت
الى الــدور الـثــاني ألنــهــا انـظف
بـالـلــعب مع الـسـنــغـال والـلـعب
الـنــظـيف يـعــني قـلــة اخملـالـفـات
الـتي يــقـوم فـيـهــا الـفـريق جتـاه

خصمه!
ــــــعـــــروف عـن الـــــفــــــريق ومن ا
االنــكـلــيـزي لــعـبـه اخلـشن لــكـنه
قياسا للفريق الكولومبي اصبح
كـــاحلــــمـل الـــوديـع! فــــالـــفــــريق
الــكـــولــومــبي فـي مــبــاراته ضــد
انــكـلــتـرا كــان مـرعــبـا ومــخـيــفـا
واتـــصـف العـــبــــيـه بـــالــــتــــوتـــر
والعـصـبيـة وكـثرة االعـتـراضات

عــلـى قــرارات احلــكـم االمــريــكي
والـذي اضطـر ان يـخـرج الـعـديد
من الـــبــطــاقــات الــصــفــراء ضــد

الفريق الكولومبي!
حتــددت الـفــرق الـثـمــانـيــة الـتي
قـبل سـوف تـتـنـافس االسـبـوع ا
لــلــصـــعــود الى الــدور االربــعــة
ـنتـخـبات االوربـية من وحصـة ا
هذا الدور كانت  6وهي (روسيا
وكـرواتــيه وبـلـجـيــكـا والـسـويـد
وانــكــلــتــرا وفــرنــســا) امــا فــرق
امـــريـــكــا الالتـــيـــنــيـــة فــهي ) 2
الـــبـــرازيل واالرغـــواي) وهـــنــاك
تـوقـعـات ان تــكـون الـسـويـد هي
ــفــاجــأة في هــذا الـدور والــتي ا
ستـلـعب مع انكـلـترا خـاصة وان
الـــــســــــويـــــد قــــــد اخـــــرجـت من
التـصفـيات لـكأس الـعالم كال من
(أيـطالـيـا و هـولـنـدا) وفي الدور
ـانـيا) االول سـاهمت بـأخـراج (ا
وفي الـــدور الــثــانـي فــازت عــلى

(سويسرا)!

االحـتجـاجـات عـلى احلـكم  فـلو
كــان هــنـاك مــنــصب لـلــعب غــيـر
النظيف في كأس العالم لكان من

نصيب (كولومبيا)!
ولعل الرئيس الكولومبي حينما
ترشحت كولـومبيا لـتنظيم كأس
الــــــعـــــالم فـي احـــــدى الـــــدورات
همة واعتذرت عن الـقيام بهـذه ا
التي بعض الدول تـدفع مليارات
الــرشــاوي لــلـقــيــام بــهـا او دول
اخـرى تـضـغط سـيـاسـيـا لـتـكون

لـــو كــان الــروائـي الــكــولـــومــبي
غاربيل ماركيـز الذي فاز بجائزة
شهورة (مائة نوبل عن روايته ا
عـــام من الــعــزلـــة) ال يــزال حــيــا
وشاهد منـتخب بالده كولـومبيا
يــلـعـب امـام انــكـلــتــرا في الـدور
الثاني من منافسات كأس العالم
ا احـس بالـرضـا عـنه ليس ألنه
ـــبــــاراة في ضــــربـــات خــــســــر ا
ــــا مــــارسه من الــــتــــرجــــيح بل 
خـــشــونـــة ولــعب (قـــذر) وكــثــرة
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تـــصـــريح (بـــعـــدمـــا أصـــبـــحت
السـويد عـلى موعـد مع إنكـلترا
في دور الـثــمـانـيـة يـوم الـسـبت
ــبـاراة في كـوسـوفـو شـاهـدت ا
مع كل أقاربي وكان األمر مثيرا
جــدا لــكن في الــوقت ذاته كــنت
أشـعر بـضـغط كبـيـر) مضـيـفا (
كنت سعـيدا وحزيـنا في الوقت
ذاتـه عـنــدمـا ســجل فـورزبــيـرج
وأعتـقد أن شـيردان لـعب بشكل
رائـع وكـراته الــعــرضــيــة كـانت
خـــطــيــرة جــدا).وكــان األخــوان
والد شيردان ووالدة راجيت قد
تــركــا الـــصــراع في كـــوســوفــو
وانــتـقال إلى ســويـســرا قـبل أن
و تـستـقـر األخت في مـدينـة مـا

السويدية.

{ ســوتــشي  –وكــاالت - وجـد
ـــشـــجع الـــســـويـــدي راجـــيت ا
شاكـيري صـعوبـة في االحتـفال
بـتأهـل بالده إلى دور الثـمـانـية
في كأس العالم لكرة القدم ألول
مــرة مــنـذ  1994بــالــفــوز عـلى
ســويـــســـرا ألن قـــريـــبه الالعب
شيـردان شاكـيري خـرج خاسرا
يوم الثالثاء وفـازت السويد -1
صـفــر بـفــضل تـســديـده غــيـرت
اجتــاهـهــا من إمـيل فــورزبـيـرج
لـتـثــيـر مـشـاعــر مـتـبــايـنـة لـدى
ـشـجع الـبـالغ عـمره  18عـاما ا
والـــذي نــــشــــأ في نــــفس احلي
الـــــــــــــذي أخــــــــــــــرج زالتـــــــــــــان
إبـراهـيـمـوفيـتش قـائـد الـسـويد
الــــســـــابق. وقــــال راجـــــيت في

ــنـــاســبــة بـــأنــهـــا الــنـــســخــة ا
سابـقة مـلكـة جمال احليـوانيـة 
ـنـاسـبة كـولـومبـيـا.وال تـكتـمل ا
من دون سـبـاق لـلـحـمـير فـضال
عن الــتـنــافس بـيــنـهــا الخـتــيـار

األكثر أناقة واألجمل زيا.
وكسبت األتان أماسيخوس من
بــلــدة أركـابــوكــو الــتي ألــبـست
بردعة ذات ألوان مـشرقة طبعت
عــلـــيــهــا صـــور قــواقع وزيــنت

بــشــعــر أشــقــر طــويل ورمــوش
كثيفة قلـوب احلاضرين. لتفوز
ــســابـقــة من بـ  59حــمـارا بـا
ثل احلمار رفيق شارك فيها.و
العمل اليومي للكولومبي في
ـنـاطق اجلبـلـيـة والـريـفـية من ا

البالد. 
وقــال ألــفــارو لــوبــيــز صــاحب
احلــمـــارة أمــاســيــخــوس الــذي
يفتخر بها لوكالة فرانس برس
ـــــهـم هـــــو : الـــــشــــــيـئ ا
مشـاركة الفـالح الذين
ال يـؤخـذون غـالـبـا بـنـظر
االعـتـبـار بــسـبب طـريـقـة

هم. حياتهم. هذا هو ا
وقــــد تــــغـــــلب لـــــوبــــيــــز
ـــمــيــزة في بــطـــريــقــته ا
تــــــزيــــــ أتـــــــانه عـــــــلى
أصـــــحـــــاب احلــــــمـــــيـــــر
اآلخـــرين الـــذين زيـــنــوا
حـــيـــوانـــاتــهـم بــالـــريش
الــطـبــيــعي والــقالئـد أو
ألـــبـــســــوهـــا قــــمـــصـــان
ــنـــتــخب الــكـــولــومــبي ا
تـوافــقـا مع اجــواء كـأس

العالم في روسيا.
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فازت أتان (انثى احلـمار) زينها
البس فـتـاة فالحـة صـاحـبـهـا 
باجلـائـزة الكـبـرى في مهـرجان
احلــــــمــــــيـــــر الــــــســــــنــــــوي في
كـولومـبـيـا.ويقـيم أهـالي مـديـنة
مونـيكـيرا بكـولومـبيـا مهـرجانا
سـنـويا لـلـحـمـيـر مـنذ  14عـاما
يلبسونهـا أفضل األزياء.ويحلو
لـــلــبــعـض أن يــصف مـــثل هــذه
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