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احلصان االسود الذي هزم فريق
(االســود الـثالثــة) وهي الــشـارة
التي تـوضع على فانـيلـة الفريق
كن ان يكون االنكليزي وبذلك 
ــبــاراة اخلـبــرة تــغـلب عــنـوان ا

الشباب!
مالمح متنوعة ومثيرة كانت في
مـــونـــديـــال روســـيــا 2018 لــعل
اهـــمـــهـــا حـــسـن تـــنـــظـــيم هـــذا
ــونــديــال  روســيــا تـفــوقت ا
عــــلى جـــمـــيـع الـــدول الـــتي
اســــــــتـــــــــضــــــــافـت كــــــــأس
وعــاشت اجلـمـاهـيـر الـعـالم
االجنبيـة والتي تقـدر بأكثر
من 60 الـف اجــــــــــــنــــــــــــبـي
بـاالضــافـة الى اجلـمــاهـيـر
الـروســيـة الــتي تـفــاعـلت
مع احلـــدث حـــتى بـــعــد
ــــــنــــــتــــــخب خـــــروج ا
الروسي اجلميع عاش
كـرنــفـال وعــرس كـروي
فـريــد من نــوعه وبـذلك
كان التسـويق السياحي
لـلـمـؤسـسـات الـريـاضـيـة

والـــــــتــــــــجـــــــاريـــــــة
واالسـتـثـمـاريـة قد
حـــقـــقت جنـــاحـــا
جتـــعـل روســـيـــا
دولـة ســيـاحــيـة
مـن الـــــــطـــــــراز

الفريد.
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(فيفا) دعا الـ 12العبا ومدربهم
باراة النهائية لكأس حلضور ا
قرر إقـامتها اليوم في العالم  ا
موسـكو  لـكن األطبـاء منـعوهم
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من ذلك بعد عملـية اإلنقاذ التي
ـاضي  انـتــهت يـوم الــثالثـاء ا
بـعـد أسـبـوعـ من احـتـجـازهم
في الكهف. ولم يستبعد  رئيس
الــفــيــفــا جــيــاني انــفــانــتــيــنـو
دعـوتـهم حلـضـور نـهـائي كـأس
العالم  2022بعدما لم يتمكنوا
من تــلـبــيــة دعــوة حلــضــور مـا
ــونـديـال تــبـقـى من مـبــاريـات ا

احلالي. 
وكان الـفتـيان البـالغـة أعمارهم
ب  11عــامـا و 16 قــد عـلــقـوا
في الكهف بعد دخولهم اليه مع
مــــدربـــهـم ثم هــــطـــلت أمــــطـــار
مـوسـمـيـة غـزيـرة أغرقـت أجزاء
واسـعـة مـنهـا  فـعـلقـوا داخـلـها
 18يــومـا قــبل أن تــتـمــكن فـرق

اإلنقاذ من إخراجهم .
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توجـد خـرافـات يـحـاول االن او منـذ سـنـوات بـعض الـناس
تصديقها والتعايش معها بوصفها حقائق وال يفرق هؤالء

الناس ب االحالم والوقائع.
منها:

شعار كال كال امريكا كال كال اسرائيل
ومنها اسقاط نظام احلكم في سوريا

ومنها ضرب اسرائيل ايران.
تحدة احلكم في ايران. ومنها اسقاط الواليات ا

عادالت في الوضع السياسي العراقي. ومنها تغير ا
ومنها نـسيان الـكويت غزو صـدام حس ونـسيان ايران

حربها مع العراق ثماني سنوات.
ومنها ان القضاء في العالم الثالث مستقل.
ومنها االنتخابات في الدول العربية نزيهة.

ومـنــهــا ان االحـوال االقــتـصــاديــة سـتــتـحــسن والــبـطــالـة
ستـخـتـفي وسيـجـد الـشاب في بـلـدان الـنفـط والغـاز بـعد
الـتـخـرج وظـيــفـة وزوجـة وسـيــارة لـكن في اجلـانب االخـر
كـانت هـنــاك طـوال عـقـود مــاضـيـة خـرافــات كـثـيـرة حتـول

بعضها الى حقائق.
منـهـا سقـوط نـظام صـدام حسـ وسـقوط زين الـعـابدين

بن علي والعقيد القذافي وحتى حسني مبارك.
ومـنــهـا رؤســاء حـكــومـات حــالـيــون وسـابــقـون يــحـمــلـون
جنسـيات دول اخـرى واخرون يـبحثـون في خالل وجودهم

نصب على جنسية ثانية. با
ومنها قـرار كوريا الشـماليـة التخلي عن سالحـها النووي
ـالئكـة مع الـشـيـطـان االكـبر ومـنهـا حتـالـفـات واتـفـاقات ا
تحدة رئيس يفرض جزيته على ومنها انه يأتي للواليات ا

اثرياء الدول ويدفعونها له عن يد وهم صاغرون.
ومـنــهـا ان وزيــر اخلــارجـيــة االمـريــكي يـطــلب من الــكـرد
مـتــوسال وواعـدا ومــتــوعـدا ان يــصـرفــوا نـظــر عن اجـراء

صير وال يصغون له. استفتاء االستقالل وتقرير ا
ومنهـا حصانـة مقار االحـزاب الدينـية في النـجف وجنوب

العراق ومنها مد يد كرواتيا خلطف كأس العالم.
أجورين وقاطعي طريق ومنها تكر الفاسدين والـقتلة وا
البناء والتـنمية والتـقدم عن العراق من خالل الـتجديد لهم

في انتخابات جديدة.
وخـرافـات اخــرى كـثـيــرة اصـبـحـت حـقـائق لــيس اخـرهـا

انتقال قاسم ابو الكص الى خارج العراق.

وبـعـد اجتـيـاز اجملر ورومـانـيا
ومولدوفا توجهوا إلى جنوب
أوكرانيا ليصطدموا
بـــــــــواقـع أنــــــــهـم لن
يتـمكـنوا من الـعبور
إلى شـــــبه جــــزيــــرة
الـقـرم الـتي ضـمـتـها
روسيـا من أوكرانـيا

عام 2014.
والــعـبــور إلى الـقـرم
التي اندمجت بشكل
فـــعـــلي في روســـيـــا
عـــمـــلـــيــــة مـــعـــقـــدة
تسـتلزم إذنـا مسـبقا
مـن كــــــــــــــــيـــــــــــــــيـف
ومـــــوســــكـــــو.وقــــال
فالجر (لـم نكن نـعلم

{  مــوســكــو  –وكــاالت - دعــا
االحتـــاد الــدولـي لــكـــرة الـــقــدم
(فيفا) العبي الفريق التايالندي
االثـــني عــشــر ومــدرّبــهم الــذين

عــلــقــوا في كــهف  إلى حــضـور
حـفل تـوزيع اجلـوائـز الـسـنوي
الــذي يـــقـــيــمـه االحتــاد في 24
ـقــبل في لــنــدن .وكـان ايــلــول ا

{  مـوسـكـو - وكـاالت - توجه
ــشــجع الــكــرواتي دبــرافــكــو ا
فالجـر إلى روسـيـا في الـسـابع
من تــمـوز اجلــاري بــالـســيـارة
لــدعم مـنــتــخب بالده في كـأس
الـعــالم لـكـنه عـاد من مـنـتـصف
الـــطــريـق بــعـــدمـــا حــاول دون
جـــدوى عـــبـــور شـــبـه جـــزيــرة

القرم.
ونـتــيـجـة لــذلك فـاتــته مـبـاراة
كـرواتـيــا بـدور الـثـمــانـيـة ضـد
روسـيا  لـكن تـقدم الـفريق إلى
ــبــاراة الــنــهـــــــائــيــة مــنــحه ا
فـرصــة إلعـادة تــرتـيب خــطـطه
والــــتـــوجـه إلى روســـيــــا مـــرة

أخرى.
وكـان فـالجـر الـبـالغ من الـعـمـر

فــرنـــســـا وكـــرواتـــيـــا وكـــذبــوا
ــنــجـــمــون وان صــدقــوا فــفي ا
ـــانـــيــا الـــبــدايـــة  تـــرشـــيـح ا
ــانــيـــا خــرجت من ا والــبـــرازيل
الــدور االول والــبــرازيل خــرجت
من الدور 16 عـنـدهـا  ترشـيح
االرجنتـ والبرتـغال والفـريقان
غادرا البطـولة من الدور الثاني!
 وكــــانت اســـبـــانـــيــــا من ضـــمن
ـرشــحـ لـلــمـبـاراة الـنــهـائـيـة ا
وخرجت اسبانيا ايضا! وبعدها
اجتهت الترشيحات نحو فرنسا
وانـكـلـتـرا وهـنـا حتقـقت نـصف
الـنــبـوءة ! فـرنـسـا بـلــعـبـة فـنـيـة
مــــبـــــدعـــــة جتـــــاوزت الــــفـــــريق
ـبـاراة الـبــلـجـيــكي لـتـكــون في ا
الــنــهــائــيــة وكــرواتــيــا حــقــقت
فاجأة في مباراتها مع انكلترا ا
ـتـهـا امـام انـكـلـترا لـتـحـول هـز
الـتي تــقـدمت عـلـيــهـا بـهـدف في
الــــشـــوط االول الـى تـــعــــديل في
الشوط الثاني ومن ثم الى هدف
الــــفــــوز في الــــشـــوط االضــــافي
الــثـاني وبــذلك اســتـحــقت لـقب
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ــضـيف روســيـا ال يــلـفت نــظـر ا
نجمون! ا

من يرى زغرب عاصمة كروتيا –
انا كنت قـد زرتهـا في سبعـينات
ـــــكن ان ـــــاضي- ال  الـــــقــــرن ا
ينسى جـمال طـبيعـتها وبـساطة
الناس فالشعب الكرواتي شعب
بسـيط وودود حتتضـنه طبـيعة
جـــمـــيـــلـــة افـــضـــلـــهـــا الـــبـــحـــر
االدرياتيكي وبحيرات وشالالت(

ــواقع بــلـــيــتــفــنــيـش) من بــ ا
الــطـــبــيــعــيــة األولـى في جــمــيع
انــحـاء الــعــالم وقـد وضــعت في
ي لـــلـــتــراث في الـــســـجل الــعـــا

اليونسكو! 
بـلـد يعـيش بـ الـنـمـسـا واجملر
وسلوفـينـيا والبـوسنة رئـيسته
تــــتـــابـع بــــشــــغف كــــرة الــــقـــدم
وحتتـضن وتـرقص مع الالعـب
ــــان واعــــضـــاء ورئـــيـس الـــبــــر
احلـــكــومـــة  يــرتـــدون  فــانـــيــلــة
ـــنـــتــخب  فـي اجــتـــمــاعـــاتــهم ا
الـــرســــمـــيـــة ويــــلـــقي خــــطـــبـــة
والــرئــيــســـة تــبــيع حـــاجــاتــهــا
نتخب الكرواتي اخلاصة لدعم ا
ونـديال حتى اصـبـحت حديـث ا
وايــقـــونــته  مــثـل هــذا الــفــريق
ـــلك الـــدعم الـــكـــامل من الـــذي 
اجلغـرافيا الى الـتاريخ الى حب
الشعب واحلكومة لوطنهم  ال بد
باراة النهائية ان يفوز ويلعب ا

مع فرنسا  ومن يدري?
فعال كان لديـنا مربع ذهبي نتج
ــبــاراة الـنــهــائــيـة عــنه طــرفي ا

يــبــدو لي ان انــكـلــتــرا سـتــعــيـد
مـشـاهـدة الــفـيـلم الـوثـائـقي (52
عـامــامن األلم) الــذي انـتج ســنـة
1990 بعد خسارة انكلترا
وخـروجــهـا من  الـربع الــنـهـائي
ـــونـــديـــال  الـــذي اقـــيم في في ا
اذا ذهبت كل و الاعلم  ايطاليا 
التـرشـيحـات الى انكـلـترا بـينـما
كـراوتـيـا الــفـريق الـذي فـاز عـلى
االرجنت  -3صفر واخـرج البلد

بغداد 

{ بـــاريس - (أ ف ب) - اعـــلن
وزير الـداخلـية الـفـرنسي جـيرار
كـولـومب اجلـمـعـة ان نـحو 110
الف عـــــنـــــصـــــر شـــــرطــــة ودرك
ـناسـبة سيـنشـرون في فـرنسـا 
حـلــول الــعــيــد الــوطـنـي ونـهــائي
ـنتخب ونديال الـذي يخوضه ا ا

الوطني مع كرواتيا.
وقــــال الــــوزيـــر خـالل مــــوتــــمـــر
صـحــفي (كل شــيئ يــطـبـق لـكي
يـتــمــكن الــفـرنــســيـون مـن عـيش
حلـــظـــات االحــتـــفـــال هـــذه بـــكل
مـــــشــــاعـــــر االمـــــان رغـم اطــــار
التهديـد الذي ال يزال قـائما على

اعلى مستوى).
واحـيت فـرنـسـا عــيـدهـا الـوطـني
امس كــمــا يــنـــظم نــهــائي كــأس
الـعـالم بـكـرة الـقـدم الـيـوم االحـد
في مــــوســـكــــو حــــيث يــــخـــوض
ــنـــتـــخب الــوطـــني الـــفـــرنــسي ا
ـبــاراة الـنــهـائــيــة في مـواجــهـة ا

كرواتيا. 
وتعيد االحتفـاالت باليوم الوطني
الى االذهــان االعــتـداء االرهــابي
الــــــــذي ادى الـى مــــــــقــــــــتل 86
شـخــصــا دهــسـا بــشــاحــنـة في
مـديـنـة نـيس الــسـاحـلـيـة في 14

تموز 2016.
وفي االونة االخـيرة قـتل شخص
واصـيب اربـعــة اخـرون بـعــمـلـيـة
طعـن في احـد احيـاء بـاريس في
ـــاضي. وتـــبـــنى تـــنـــظــيم ايــار ا
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{ مـوســكـو - وكـاالت - فـرض
االحتــاد الـــدولي لــكـــرة الــقــدم
(الـفـيفـا) غـرامـت قـدرهـما 50
ألف فــرنك سـويــسـري عـلى كل
من االحتـــــاديـن الـــــســـــويـــــدي
والكـرواتي لكرة الـقدم اجلـمعة
النــــتــــهــــاكــــات من الـالعــــبـــ
للقواعد التـسويقية واإلعالمية
الـتي يـفــرضـهـا الـفــيـفـا بـشـأن

أدوات اللعب.
 وتـلقت الـسـويد الـتي خرجت
بالفـعل من كأس العـالم غرامة
لـنـفس الــسـبب قـبل مــبـاراتـهـا

بدور الثمانية ضد إنكلترا.
وقــال االحتـــاد الــســـويــدي في
ذلك الـوقت (إن الـعـقـوبـة كـانت

بسبب الزي واجلوارب).
ـطـالـبـة في وقـال الـفـيـفـا رغم ا
الــسـابق بـوقف الــنـشـاط الـذي

أدى إلى خـــــرق (الـــــقـــــواعـــــد)
والـــتـــعـــرض لــــعـــقـــوبـــات في
الـــــســــادس مـن تــــمــــوز 2018
ـــنـــتـــخب عـــرض عـــضـــو في ا
الــوطـــني الــســـويــدي عالمــات
جتــاريــة غــيــر مــرخــصــة عــلى
أدوات لــعب خـالل مــبـاراة دور
الـــثـــمـــانـــيـــة بـــــ الـــســـويـــد

وإنكلترا.
وتـلـقت كـرواتـيـا الـتـي صـعدت
ـواجـهـة لـلــمـبـاراة الـنــهـائـيــة 
فــرنــســا الـيــوم األحــد عــقــوبـة

اثلة.
وذكــر الـفـيـفـا (أن أحـد أعـضـاء
الــــفــــريـق الــــكـــــرواتي عــــرض
عالمـات جتـاريـة غيـر مـرخـصة
خالل مباراة كـرواتيا وإنـكلترا

بالدور قبل النهائي).
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بــذلك. اسـتــغــرقـنــا ثالثــة أيـام

تقريبا والطريق كان صعبا).
وبــــدل األربــــعـــــة تــــذاكــــر دور
الـثمـانيـة بـتذاكـر مبـاراة الدور
قـبل الـنـهـائي عـلى أمل صـعود
كــرواتـيـا عـلـى حـسـاب روسـيـا
وعـادوا بـالـسـيارة إلـى ديارهم
في رحـــلــة ذهـــاب وعــودة قــال
ــســافـة فالجــر (إنــهــا امـتــدت 
4000 كيلومتـر تقريبا).وحجز
األربــــعـــة رحـــلــــة طـــيـــران إلى
ـتـابـعة مـبـاراة الدور مـوسـكو 
قــبل الــنــهـائـي ضـد انــكــلــتـرا
وبقـوا بعدهـا في موسـكو على
ــــبــــاراة أمل شــــراء تـــــذاكــــر ا
الـنــهـائـيــة ضـد فـرنــسـا الـيـوم

األحد.

وجــــلـس فالجــــر وأصــــدقــــاؤه
ــنــاضــيــة لــتــنـاول اجلــمــعــة ا
الــغـــداء عــلى رصـــيف مــزدحم
ـشـجـعـ وهـو يـضع الفـتـة بــا
مثـبتـة في قبـعته تـقول نـحتاج

تذاكر.
ـــشــجـــعــون أســـعــارا وواجه ا
بـاهـــــــــــــظــة لــكن فالجــر قـال
(إنه يـأمــــــــل في أن يـنـجـحـوا
في الــــنـــــــــــهــــايــــة في شــــراء

تذاكر).
وقـال فالجر فـي تصـريح (إنـها
مرتـفـعـة الـثـمن حـالـيـا. طـلـبوا
2000 دوالر وهـذا كــثـيـر جـدا.
نحن أربعـة ويعني ذلك ثـمانية
ـكــنـنـا شـراء سـيـارة آالف ... 

بلغ). بهذا ا

51 عـاما قـد انـطـلق وثالثة من
أصدقائه في رحلة امتدت ألفي

كـيـلومـتـر داخل عربـة فـان على
أمل حــــــضـــــور مــــــبـــــاراة دور

الـثمـانـية في مـنـتجع سـوتشي
الواقع على البحر األسود.لكن


