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احتفاالت سنوية تعم روسيا في
ـيـة ذكــرى انـتــهـاء احلــرب الـعــا
ـتــحـدث بـاسم الـثــانـيـة.وشــبه ا
ـتــري بــيـســكـوف الــكـرمــلــ د
احتـفاالت يـوم األحد بـاحتـفاالت

ــــيــــة نــــهـــــايــــة احلــــرب الـــــعــــا
الثانية.وقال بيسكوف (إذا كنتم
دن قد رأيتم شوارع العديد من ا
ــا في ذلك الــروســيـــة بــاألمس 
مـوسـكـو فـإنـها كـانت تـشـبه إلى
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 نقلت وكالة اإلعالم الـروسية عن مصدر في
ـنـظـمـة لبـطـولـة كـأس الـعـالم الـلـجـنـة ا
2022 قوله امس  إن أمير قطر
ســــيـــــزور مـــــوســــكـــــو في
السـابع من تـموز حلـضور
افــتــتــاح جـــنــاح قــطــر في
كـأس العـالـم. وتـستـضـيف
روسيـا حـالـيا بـطـولـة كأس
الـعـالم الــتي تـسـتــمـر حـتى
 15من تموز بينما تستضيف

قطر بطولة عام 2022.
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أخطر قرار للـمواجهة ب السـعودية وايران هو زيادة
انتـاج الـنـفط الـسـعـودي ومـنع بـيع الـنفـط االيراني .ال
تـزال االخـبـار في اطـار تــغـريـدات الـرئـيس االمـريـكي
ترامب وبعض التصريـحات التي تنقل عن مسؤول .
لكن القرار ال وجود له حتى اليوم على أرض الواقع 
في وقت تــسـيــر كل الــدالئل بـاجتــاه امـكــانــيـة تــلـبــيـة
رهق اقتصادياً وانتاجياً السعودية الطلب االمريكي ا
لـهـا بــحـسب خـبـراء الـنـفـط  لـكن ال تـوجـد مـؤشـرات
كــافـيــة لـلــتــحـقــيق من امـكــانـيــة مــنع تـصــديـر الــنـفط
االيراني  في الوقت الذي يتـمسك األوربيون باالتفاق
الــنــووي االيــرانـي الــذي يــعــني في أبـــسط  مــفــاهــيم
ـشاركـ فيـه بعـدم التـصعـيد وفرض تـطبـيقه الـتزام ا
فعول ولم يتم العقوبات مادامت بنود االتفاق سارية ا
خــرقـــهــا . وهــددت إيـــران أيــة دولــة حتـــاول انــتــزاع
حصتهـا في السوق النفطـية بأنها سـتدفع الثمن يوما
مـا ووصــفت ذلك بـأنـه خـيـانــة عـظــمى.طالئع احلـرب
الـتــجـاريــة األوربـيــة االمـريــكـيــة سـتـجــعل أوربــا غـيـر
متحمسة لاللتزام بكل الطلبات االمريكية ضد إيران .
ذلـك إنّ ضــرائـب الــســـيــارات األوربـــيــة هـي نــوع من
كن أن تـقف اوربا مـتفـرجة ازاءها  احلرب الـتي ال 
ـتـحـدة حـدوداً  وإن كـانت التـبدو كـما إنّ لـلـواليـات ا
واضـحة الـيـوم  في الضـغط علـى االوربيـ  احللـفاء
تـناحر .لـكن السؤال االستـراتيجـي في هذا الـعالم ا
عـروض  مـاهي فـرص ايـران لـلرد عـلى الـسـعـودية ا
فـيمـا لو نـفذت الـقرار ?  هـناك احـتمـاالت كثـيرة مـنها
ستبدأ بتحريك حلفاء للسعودية للضغط عليها لكي ال
يــصل األذى الى ايـران  ألنّ طـهـران تـسـتـطـيع ادارة
ـغفل ـرتزقة ا عـارك واحلروب بالـوكالة من خالل ا ا
 وستـضغط على مـصالح السـعودية وحـلفائـها . لكن
يبدو انّ ايران تتجه لتعـزيز استثمار التمسك االوربي
بـاالتــفــاق الــنــووي  وهــا هي زيــارة الــرئــيس حــسن
ــواجــهــة روحــانـي تــصب في هــذا االطــار .قــرارات ا

النفطية هي قرارات حرب ليس إالّ .
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وسـتــواجه روسـيـا كــرواتـيـا في
دور الــثـمــانـيــة يـوم الــسـبت في

مدينة سوتشي.

{ موسكو -  وكاالت - بعد ليلة
من االحـتفـاالت الـصاخـبـة االحد
اضي بوصول روسيا إلى دور ا
الثمانية في البطولة عكفت فرق
عـمـال الـنظـافـة مـنـذ صـبـاح يوم
االثـــــنـــــ عــــلـى إزالـــــة تالل من
الــقــمــامــة خــلـفــهــا احملــتــفــلـون
وراءهم. ومـنــهم عـامل الــنـظـافـة
نـــيـــكـــوالي بــاردايـــيف الـــذي لم
ــفـاجئ يــحـتــفل بــفـوز روســيـا ا
على إسـبانيـا ألنه انشـغل بإزالة
مـــخــلـــفــات احـــتــفـــال احلــشــود
الـغـفـيــرة في شـوارع الـعـاصـمـة

موسكو.
وقـال بـارداييـف ( أعمـل في هذه
الـوظـيفـة مـنـذ عـامـ ولم أشـهد
قط شيئا مثل هذا). وقالت كالرا
بــوبــنـوفــا وهي عــامــلـة نــظــافـة
اسـتـراحت قـلـيال عـلى مـقعـد في
شـارع نـيـكولـسـكـايـا (كـان هـناك
الـكـثـيـر من الـنـاس والـكـثـيـر من
الــــبـــهــــجــــة. لـم أر قط شــــيــــئـــا
كــهــذا).وأضــافت (يــذكـرنـي هـذا
بــيـــوم الــنــصـــر) في إشــارة إلى

كسيك ومباراة بلجيكا واليابان امس االول UO ∫ لقطات للجمهور الذي تابع مباراة البرازيل وا UF

 WO «dF « W ¹Ëb² «

ـان الـعــراق الـتـشـريــعـيـة شـكالً انـتــهت واليـة وسـلـطــة بـر
ـرتزقة جوهراً  وبدأت الـرعية النائمة والكاذبة اخملادعة ا
فــرجـةً جــديـدةً ال جــديـد فــيــهـا ســوى إعـادة إنــتـاج لــغـوة
قانـونـية فـارغة مـسـتلـة من مـكب النـفايـات وبـالوعـة الكالم

الكثير .
ـان ـسـتــقـتـلــة من حتت قـبــة بـر خــرجت هـذه الـكــائـنــات ا
احملـميـة اخلـضـراء  وقـامت بغـزو شـاشـات الـتلـفـزيـونات
واجلرائد وصفحات الفيسبوك وأخيه بالرضاعة التويتر 
واســتــعــمــلـت كل مــا أنــتــجــته الــتــدويــخــة الــعــراقــيــة من
مصـطـلحـات منـمـقة وذات جـرس شيـطـاني خداع سـفيه 
متكـئ في تصـدير بضـاعتهم عـلى اتساع مـشهد اجلهل
ــرض والـيــأس والـقــنـوط والـال جـدوى الــتي تـعــيـشــهـا وا
الناس  وكأن اجلمع يغني كله خلف الزعيم الراحل سعد
زغلـول قبل أن يـستهـلك آخر أنـفاسه (غـطّيـني يا صـفية 

مفيش فايدة ).
اكنـة اآلن تعمل بـكامل طاقـتها لـتدميـر وتضليـل وتخبيل ا
ريض  فتحدثه عن طقطوقات ما تبقى من عقل العراقي ا
بـائسـات مـلتـحـفات لـبـاس الـقانـون وكـتاب الـدسـتور  من
مـثل فـراغ دسـتـوري ودولـة تـصـريف أعـمـال ومـائـدة فـرز
وعـد يـدوي ودكـان عـابـر لــلـطـائـفـيـة ومـاخـور تـكـنـوقـراط 
ولـزيادة كـمـيـة احلـنان واحلب قـيل عن حـكـومـة أبـوية  ثم
صـار األمـر حتالـفـاً تـكتـيـكـياً مـؤقـتـاً يشـتـغل بـباب الـتـقـية
ة ـسـا وقـانـونـها وشـرعـهـا  يـشـبه الـلـحـظات احلـمـيـمـة ا

ؤقتة التي كانت حتدث ب القط توم والفأر جيري . ا
أمــا صـــنــاديق الــشــبــهــة واإلقـــتــراع الــغــاصــة بــأصــابع
بـنفـسـجـيـة ميـتـة  فـلم تسـلم من هـذه الـكـائنـات الـشـريرة
بـتذلة  فلـقد  حرقها بـرصافة بغداد الـعليلة  اخلائنة ا
وتــفــجـيــرهــا بــقـلـب كـركــوك  ومالحــقــتـهــا في األراضي
احملروقـة  حـتى صـارت مثل جـثـة مـشبـوهـة ال تدري أين
ـدفن أيّ سـيـدفـنــهـا الـقـاتل الـسـفـاح  لــتـضـيع مع هـذا ا

ب . فرصة لسحله صوب قفص العدل واحلق ا
الـبـارحـة رأيت عـلى الشـاشـة كـائـنـاً ضـخـمـاً من الـصنف
الـذي امتـهن الـتنـظيـر والـتفـصـيل والتـفـسيـر والـتضـليل .
كــان فـمه واســعـاً حــتى يــخـيـل لك أنه سـيــخــرج من بـطن

التلفزيون ويلتهمك . 
صوت أجش مبحوح بسطل بـلغم وشحة ضمير  وحديث
هو خلطة من أثـاث حاوية الزبل اللـغوي مدافاً بتـحسينات
ومـبـتــكـرات إبـلـيـسـيــة لـيس لـلـنـاس الـقــدرة الـعـقـلـيـة عـلى

تسفيهها وتتفيهها .
طـيب مـا هـو احلل عـلّـوكي الـغـاضب ?جناحللُّ جـدُّ بـسـيط
وحتت الـيـمـ إنْ نويـتم وتـوكـلـتم وتـدبـر . ثـوروا عـلـيهم
بــيـوم كــنـســة عــظـمى  ونــظــفـوا أرض الــبالد مــنـهم ومن
فضالتهم  بعدهـا سترون العراق كله
طاهراً بريئاً من احلرامية واخلائن
 وأيــــضــــاً من داعـش وأخــــواتــــهـــا
بــــــالـــــــرضــــــاعــــــة من نـــــــفـس ديس

الشيطان.
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{  تـــشــيــانغ راي  –وكــاالت -
بـيــد أن عـمــلــيـة إخــراجـهم من
الـكـهف وإنقـاذهم قـد تسـتـغرق
شــــهــــورا بـــــحــــسـب اجلــــيش
التايالندي الذي أشار إلى أنه
الصـبيان قـد يبقـون في الكهف
لشهور فليس أمامهم للخروج
مــنه ســوى تــعــلم الــغــوص أو
االنـــتـــظـــار حـــتى انـــخـــفـــاض
مـنـسوب مـيـاه الفـيـضان داخل
الــكـــهف. وفي مــقـــطع فــيــديــو
نــــشــــرتـه وحـــدة مـن الــــقـــوات
اخلـاصة الـبـحريـة الـتايالنـدية
ــكن عــلى مــوقع فــيــســبــوك 
سـمـاع صـوت أحـد االشـخـاص
يـتـحـدث مع اجملـمـوعـة بـالـلـغة
اإلجنليزية وهم يجلسون على
اء في احلافة الصخرية فوق ا
الـكـهف ويـظـهـرون حتت ضـوء
ـنقذ مصـباح يدوي.ويـسألهم ا
كـم عـــددكم?فـــيــــأتـــيه اجلـــواب
ثالثـة عـشـر!.فـيـرد ثالثـة عـشر?
رائع.ويتساءل أفـراد اجملموعة
مـتى يتـم إخراجـهم سـا من
ــنــقـذين الــكـهـف? فـيــرد أحــد ا
(ثــمـة اثــنـان مــنـا وعــلـيــنـا أن
نـغــوص إلـيــكم. نـحن قــادمـون
إلـيـكم. حـسـنـا ثـمـة الـعـديد من
الــنـاس قـادمـون إلــيـكم ونـحن
في طـلـيـعـتـهم).ويـسـمـع صوت
أحـد الـصــبـيـان يــقـول (طـعـام
طـــعـــام طــعـــام قل لـــهم إنـــنــا
جـــيـــاع).وعـــنـــدمـــا تـــتـــســـاءل
اجملـموعـة التي يـصعب تـميـيز
أصـــوات أفـــرادهــــا عن تـــاريخ
الــيــوم الــذي هـم فــيه يــســكت
الــغـواصــان بــرهــة ثم يــجـيب
. لقد أحدهـما  (االثنـ االثنـ
بـقــيـتم هـنــا عـشــرة أيـام. أنـتم
أقـــــويـــــاء جـــــدا).ثم يـــــشـــــيــــر

الـغواصـان إلى (أن علـيهـما أن
يـغادرا اآلن لـكـنهـمـا سيـعودان
الحـــقـــا).فـــيـــقـــول أحـــد أفـــراد
اجملـموعـة (شكـرا جـزيال لكـما?
مـن أين جـئـتـمــا?).فـيـأتـيه الـرد
(من إنكلـترا من بريـطانيا).(أه
نـراكم غـدا).وقـد شـغـلت مـحـنة
ــفـــقــودة عـــمــوم اجملـــمــوعـــة ا
تـايالنـد وأدت إلى تـدفق الدعم
ـسـاعـدة اخلـارجـيـة لـلـبحث وا
عــنــهم.وكـان نــحـو 11 إلى 16
صـبــيــا هم أعــضـاء فـي فـريق
كرة قـدم مع مدربهم قـد ذهبوا
السـتـكـشـاف الـكـهـوف في هـذه
ـــنـــطـــقـــة في  23 من شـــهـــر ا

حزيران.
وقــــــــال نــــــــارونـــــــــغــــــــســــــــاك
أوسوتانـاكورن حاكم مـقاطعة
تـــشــــيـــانـغ راي في مـــؤتــــمـــر
صـحفي في مـركز الـقيـادة أمام
ـون مــدخل الـكــهف (إنـهـم سـا
لــــكن مـــهـــمـــتـــنـــا لـم تـــكـــتـــمل
بــعـــد).وأضــاف (أن مــهــمــتــنــا
الــــبــــحث عــــنــــهم وإنــــقــــاذهم
وإعادتهم حتى اآلن تـمكنا من
همة القادمة العثور عليـهم وا
إخراجهم من الـكهف وإعادتهم
إلـى بـيـوتــهم).بـيــد أن اجلـيش
الـتـايالنـدي قـال (إن الـصـبـيان
الــذين ال يـعـرفــون الـغـوص قـد
يضـطرون للـبقـاء داخل الكهف
لـشـهـور في انـتـظـار انـخـفـاض
مـنـسوب مـيـاه الفـيـضان داخل
الكـهف).وأوضح احلـاكم (أنهم
اء سيواصلون عـملية سحب ا
إلـى خـــــارج الـــــكـــــهف كـــــمـــــا
ـرضـات سـيـرسـلـون أطـبـاء و
للـغـوص داخل الكـهف وفحص
صــــــــحــــــــة الـــــــصــــــــبــــــــيـــــــان
ومـــــدربـــــهم).وأكـــــمـل إذا(قــــال

األطـبـاء إن حـالـتـهم اجلـسـديـة
ـكنـهم من احلـركة ـا  قـوية 
فـــســـيــنـــقـــلـــونـــهم إلـى خــارج
الـكــهف وسـنـعـتـني بـهم حـتى
ـقـدورهم الـعودة إلى يـصـبح 
مـــــــدارســـــــهم).ونـــــــصـح إيــــــد
ـنسق اإلقـليمي سوريـنسون ا
في فـلـوريدا لـلـمنـظـمة الـدولـية
جلــهــود اإلنــقــاذ من الــكــهـوف
اء (بأن ال يتم إنقاذهم حتت ا
باستخدام بدالت غوص مزودة
بـقــنـاني أوكــسـجــ لـلــتـنـفس
ــــغــــمـــورة وسط الــــكــــهـــوف ا
ـــيـــاه).وقـــال لــــبي بي سي بـــا
(ســـيـــكــــون ذلك خــــطـــرا جـــدا
ويـنـطـوي عـلى مـجـازفـة وأرى
كن الـلجوء إليه أنه آخر حل 
مطـلقا).ويـرى سوريـنسون (أن
في مـــثـل تـــلك احلـــاالت حـــيث

سـيـزودون بـطـعـام قـد يـكـفـيهم
ألربعة أشهر على األقل).

وقـد عثـر غـواصان بـريـطانـيان
عـــلى الــصـــبــيــان عـــلى حــافــة
صخـرية في أحـد الكـهوف بـعد
عملـية بحث واسـعة في كهوف

ثـــــــــام لــــــــــوانـغ في

اإلنـقاذ بـينـهم فرق من الـص
ـار والوس واســتـرالـيـا ومــيـا
ـــــــتــــــــحـــــــدة والــــــــواليــــــــات ا
وبــريـطــانــيــا.ويـعــرقل ارتــفـاع
ــيـاه داخل الــكـهف مـنــسـوب ا
واألوحـال الــتي تـغـطي مـدخـله
الـــعــمــلــيـــات اجلــاريــة إلنــقــاذ

اجملـــــــمــــــــوعـــــــة
ياه احملاصرة با
داخل الـــــكـــــهف.
وتـقـتـصـر جـهـود
اإلنـقــاذ اآلن عـلى
مــحــاولـة إيــصـال
الـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــام
والــــتـــجــــهـــيـــزات
الـــــــــطــــــــبـــــــــيــــــــة
إلـــــيــــهـم.ويــــقــــول
اجلــــــــــــــــــــيــش (إن
الـــــــصــــــــبــــــــيـــــــان

تنعدم الرؤية داخل الكهف من
ـــتـــوقـع أن يـــنـــتــــاب الـــرعب ا
األشــــخــــاص الـــــذين يــــجــــري
إنقـاذهم فيتـسببـون في غرقهم
أو غـرق مـنـقـذيـهم).لـذا يـقـتـرح
ـرحــلـة(أنه ســيـكـون فـي هـذه ا
اء من األفضل جلب الـطعام وا
لهم فـضال عن أجهـزة لتـرشيح
ياه واألُكسج إذا احتاجوا ا
إلــيه في الــفــضـاء احملــجـوزين
فيه. يـجب على األقل اعـطاؤهم
األضواء واألمل اآلن. لذا أعتقد
أن عـلــيـنـا االنــتـظـار مــا دمـنـا
نـستـطيع تـقد اإلمـدادات لهم
هـــنـــاك جلـــعـــلـــهم يـــشـــعـــرون
بــــالـــراحـــة والـــدفء والـــشـــبع

واالرتواء).
ويـــــشـــــارك أكــــــثـــــر من 1000
شــخص حـتـى اآلن في عـمــلـيـة

مـقـاطـعـة تـشـيـانغ راي شـمـالي
تـايالنـد.وعـادة مـا تـغـمـر مـيـاه
ـطر هذه الفـيضـان في موسم ا
الــكـهــوف وتـبــقى فــيـهــا حـتى

شهر أيلول أو تشرين األول.
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نشـر مـدافع نادي
تـــــــشـــــــيـــــــلـــــــسي
الــــــبـــــــرازيـــــــــــلي
ديــــفـــــيـــــد لـــــويــــز
صــــــورة لـه وهــــــو
ــازح صــديـــقــته
مــــســــــــــتــــعــــمالً
بـــعض تـــقـــنـــيـــات
االبــعــاد لـاليــحــاء
بـــــــــــــانـه يـــــــــــــاكـل
صـــديـــقـــتــه عـــلى
صــــفــــحــــته عــــلى
مـــوقع الـــتـــواصل
االجـــــــتــــــــمــــــــاعي

(انستغرام).
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