
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6077-6078 Saturday-Sunday 30/6-1/7/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6077-6078 السبت-االحد 17 من شوال 1439 هـ 30 من حزيران (يونيو)-1 من تموز (يوليو) 2018م

اجنـــــــــــازات فـي الــــــــــدور االول
الـبـرتـغـال مـرشـحـة ام لـلـمـبـاراة
النهـائية او اخلروج من دور 16
قابـلتـها امس االوراغوي! وفقـا 
كــــرواتــــيــــة احلــــصــــان االوربي
االسـود وقـد يـخــطف من الـكـبـار
ـكـســيك تـمــلك الـلـعب الـكــأس ا
الـفـني وهـنـاك من يـرجـحهـا الى

االدوار النهائية! 
االرجـنــتـ او فــرنـسـا احــدهـمـا
نـافـسـة بـعـد مـباراة سـيـبـقى بـا
امس في دور 16 وهــــــنـــــــاك من
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بـاريات تظـهر خـالل حضـوره ا
درجات على مثل التدخـ في ا
الرغم من عدم السماح بذلك كما
ظــهـر في الــعــديـد من الــلـقــطـات

وهو يرتدي ساعت في يديه.
صحـيـفة زمـتـروس البـريـطانـية
فـــســـرت أمـــر ارتـــداء مـــارادونــا
لـلـساعـتـ بـأنه يـفـعل ذلك مـنذ
عام 2004 وهو أمر لـيس غريبا
في شـــخــصـــيــة مــاردونـــا كــونه
يـــشـــتــهـــر بـــأنه غـــريب األطــوار
بــعض الـشيء.. مــشــيـرة إلى أن
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قـصـة السـاعـتـ ال تـعـود لـكونه
غـريب األطــوار وال تـعــود أيـضًـا
ـفـضـلـة بل لـلـتـبـاهـي بـسـاعـته ا
ألنه يــريـد مــعـرفــة الـتــوقـيت في
بـلـده دائـمــاً فـهـو يـقـوم بـضـبط
الـــســـاعــة األولـى عــلـى تــوقـــيت
األرجنت بينما يضبط الساعة
الـثــانـيـة عــلى الـتــوقـيت احملـلي

للبلد الذي يكون فيه.
في ح ان هـناك سـاعات اخرى
تـتوافـر عـلى تـوقـيتـ داخـلـها 
فضًال عن الـساعات االلـكتـرونية

الذكية .

Âö « b³Ž #U
fatihabdulsalam@hotmail.com

اجتاه االزمـة اخللـيـجيـة مع قطـر الى احملـكمـة الـدوليـة هو بـداية
ـثل احلل والالحل مــعـاً  فـالــلـجـوء الى هــذه احملـكـمـة  يــشـبه ا
القـائل اخلالف  اليـفسـد لـلود قـضيـة  فـقد سـبق ان جلـأ اليـها
كل من قطـر والبـحرين قـبل عشريـن سنة في الـتنـازع حول عدد
تناثرة اليتـجاوز طول بعضها ثالث متراً من اجلزر الـصغيرة ا
بـاسـتـثـنـاء جـزيـرة حـوار الـواسـعـة نـسـبـيـاً . وخـرجت الـدولـتـان
مقـتنعـت بأنـهما انتـصرتا مـعاً  ونظـر كل طرف لفـصل النزاع

من زاويته اخلاصة .
اليـوم تواجه محكمة العدل الدولـية في اوراق الدعاوى اخلليجية
قاطبة نوعاً من النزاعات التي اليوجد فيها دليل ملموس وقضية
راســخــة االركــان وان االنــطــبــاعــات الــشــخــصــيــة تــغــلب عــلى
ـا اليـوفــر اسـتـنـاداً قـضـائـيــاً بـاتّـاً لـلـحـكم  إالّ إذا االدعـاءات 
ـتضـرر أكـثر من جتزأت األزمـة الى قـضـايا خـالفيـة حـول من ا
ـقـاطـعـة وغـيـرهـا  وهي مـسـائل  ال تـرقى سـواه مـن اجـراءات ا
الى مسـتوى اخلصام السياسي الكـبير الذي تفجرت االزمة من

خالله.
ال تـسـتـطـيع مـحـكــمـة الـعـدل أن تـبت في اتـهـامـات تـخص خـطـاً
مكن إعالميـاً لقناة تلفـزيونية أو  قضـية دعم االرهاب التي من ا
ــا احـتــاجت احملـكــمـة الى أن يُـتــهم جـمــيع األطــراف بـهـا  ور
جـهـات مـتـقــاتـلـة في سـوريـا والــعـراق والـيـمن لــلـبت في أحـقـيـة
االتهـامـات وهذا الـدور ال يسـتـطيع مـجلـس األمن الدولي نـفسه
االحـاطـة بـه  كـمـا إنه مـرتـبط بــسـيـاسـات دول  وقـد تُـجـر قـدم

تحدة  نفسها في هذه التحقيقات / الواليات ا
. األزمة اخلـلـيجـية لذلك اليـكـون ملف هـذه الـدعاوى واقـعيـاً أبـداً
ليست كأزمات  متقوقعة في العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان
صـطلح العـسكري  إنّها تـشبه الـقنبـلة الكـتلـوية االنشـطارية بـا
ذات الدمـار الـشـامل  ضـررهـا ال يـنـحـصـر بـطـرف دون آخر 
فضالً عن إنّ مـا بعد هذه االزمة مجهـول تماماً  بل غير مأمون
ألي طـرف  فــيـمــا لـو انــتــقـلت هــذه األزمـة الـى مـســتـوى أكــثـر

خطورة .
كن حلّ األزمـة اخلليجية بـالتصعيد وال بـنظريات أيام زمان ال 
ـعركة  عرب عـبدالنـاصر في رمي اسـرائيل في البـحر حلسم ا
ــسـتــوى من ـتــنــازعــة تــرتــبط بــنــفس ا الســيــمــا إنّ االطــراف ا
ـتــحـدة احملـرك األول الـعالقــات االسـتــراتـيــجـيــة مع الـواليــات ا

واألخير لألزمات واحللول في العالم .
وإذا كان الـلجـوء الى احملـكمـة الدولـية مـحـاولة تـرضي الطـرف
عركـة لم تبدأ لـتنتهي في لكـسب النقاط عـلى حساب اآلخـر  فا
الهـاي  لـذلك قـد يكـون الـلـجوء لـهـذه احملكـمـة الـدوليـة نـوعاً من
ـكسب احلـقيقي االنفـراج الذي بـاالمكـان االستـغنـاء عنه  ألنّ ا
لصـالح احلل هو ما أراه من حتقق نسبـة عالية من االقتناع بأنّ
ومن في هذه احلـلـبة  ال مـجـال لالنـتصـار بـالضـربـة القـاضـية 

كان يرى غير ذلك فهو أول اخلاسرين.
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ا قدمه يرجح كـفة فـرنسـا نظـرا 
الــــفـــــريــــقـــــان في الــــدور االول!
الالعب رقم 12 في كـل مــــبــــاراة
ـالبــــسه هـــــو اجلــــــــــمــــهــــور 
وازيـائه الـزاهــيـة بـااللـوان الـتي
تــمــثـل الــفــرق بـــالــتــقـــلــيــعــات
والـقـبـعـات الـغـريـبـة واجلـريـئـة
بــجـــمـــال الـــفــتـــيـــات وحـــمــاس
الــشـبـاب وفـي مـوسـكــو تـقــلـيـد
غريب هو ان اجلمهور ال يحضر
ـلـعب اال بـعـد ان يـحـتـسي الى ا

(البيرة)!

لندن  –الزمان 

تــــفـــاعل أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم
األرجـنـتـينـيـة ديـيـجـو مـارادونا
كــثــيــرا مع مــجـريــات مــبــاريـات
مــنـــتــخـب بالده في الــدور األول
ـقـام من مـونـديــال كـأس الـعـام ا
حـــالـــيــــا في روســـيــــا. و ظـــهـــر
مارادونا في عـدة لقطـات منفعال
ومــتــحـمــســا ومـحــفــزا لالعـبي
مــنـــتــخب زالــتــاجنــوس لــلــفــوز
وحتقيق أحالم األرجنتيني في
الــفــوز بــبــطــولــة كــأس الــعــالم.

مـنــذ زمن طـويل واجلــمـهـور في
الــوطن الــعـربـي ال يـشــجع غــيـر
الـبـرازيل ! بل يـعـد كـأس الـعـالم
مـن دون الـــبــــرازيـل ال يــــســـاوى
شــيــئــا حــتى بــرز مــاردونــا في
االرجـنــتـ واصــبح له شـعــبـيـة
عـنـد اجلـمـهـور الـعـربي ومن ثم
ـركز الـثالث في ـانيـا ا احتـلت ا
قـلـوب عـشــاق كـرة الـقـدم! وعـلى
الـــرغم من ان ايـــطــالـــيـــا حتــقق
احيانـا اجنازات كبـيرة في كأس
الـعـالم اال انــهـا ال تـكـسب قـلـوب
عــشـاق الــكـرة الــعـربــيـة بــسـبب
هارات لعـبهـا الدفـاعي وغيـاب ا

. الفردية عند الالعب
اســــتــــمـــر هــــذا الــــوضع الى ان
جـاءت الــفـضـائـيــات الـريـاضـيـة

شجعات من مختلف دول العالم شجع وا العب تزدحم با ÍuMF∫ مدرجات ا  rŽœ
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عرفة ز: باحث في مؤسسة نيو أميركا ومؤلف كتاب اهراء: قوة عدم ا جيمس هو

في منتـصف الثمانـينات اقترحت الـبروفسورة مـارليز ويت استاذة
اجلراحة في جامعة اريزونا األمريكية القاء محاضرات على طلبتها
خالل أحد فـصول السـنة الـدراسيـة حتت عنـوان امقـدمة في اجلهل
الطبي وسـواهب. بيد أنّ مـقترحـها لم يلقَ تـرحيبـاً; قال لهـا مسؤول
ـؤسـسـات إنه يـفـضل االسـتـقالـة من مـنـصـبه عـلى دعم في إحـدى ا

فكرة تدريس مادة اجلهل.
ـادة الـتي ترغب وقـد حثّ الـبعض الـدكـتـورة ويت على تـغـييـر اسم ا
ـا بـتـدريـسـهــا غـيـر أنـهـا لم تــتـزحـزح إطالقـاً عن مــوقـفـهـا إذ  طـا
اعــتـقــدت أن الـتــدريـسـيــ عـجــزوا عن تـســلـيـط الـضـوء عــلى مـدى
ـادة أو تـلك. وقـالت بـعـد سـنـوات إن الـغــمـوض الـذي يـكـتـنف هـذه ا
نـاهج تتحـدث بنحو 8 إلى 10 صفـحات عن سرطـان البنـكرياس اا
نـاهج للـطـلبـة أبداً إنـنا ال نـعرف الـكثـير عن من دون أن تـقول هـذه ا
ـعـرفـة وأن ـرضـب. لـقـد أرادت لـطـلـبـتــهـا أن يـدركـوا حـدود ا هـذا ا
ـزيد من االنتبـاه بذات القدر يعرفـوا بأن االسئلـة غالبا مـا تستحق ا
الذي تستحقه االجابات. غير أن اجلمعية الطبية األمريكية موّلت في
ــطـاف تـلك الــدروس الـتي يـذكــرهـا الـطــلـبـة الــيـوم بـكل ولع نــهـايـة ا

بوصفها مادة ااجلهل 101ب.
تـبقى مـثل هـذه احملاضـرات التي تـلـقيـها هـذه اجلامـعـية نـادرة لكن
الـباحـث بـاتوا في الـسـنوات األخـيرة يـجادلـون عن قـناعـة تامـة بأن
تـسلـيط الضـوء عـلى اجملهـول بـوسعه أن يـعـزز الرغـبة الـكـامنـة لدى
ـعرفـة في ح أن تـسلـيط الضـوء على الـوضوح بـوسعه ـرء في ا ا
ــرء فــهـمــاً مـشــوهــاً لـلــمــعـرفــة.. وهـكــذا بــدأ سـتــيـوارت ـنح ا أن 
فـايرسـتاين اسـتاذ عـلم االعصـاب في جامـعة كـولومـبيـا االميـركية
سـنة  2006بـتـدريس مادة اجلـهل العـلمـي بعـدما أدرك وقـد تمـلكه
ا اعتقدوا بأننا نعرف كل شيء عن اخلوف أن العـديد من طلبته ر
ـنـهج الـدراسي الـذي يـتـضمن 1414 الـدمـاغ (سـاوره الـشك بأن ا

صفحة قد يكون سببا وراء بذر مشاعر الشك تلك).
ذكر الـبـاحث في كـتـاب صـدر له سـنة 2012 حتت عـنـوان ااجلهل:
كـيف يُحـرض على الـعلـمب بـأن العـديد من احلـقائـق العـلمـية لـيست
مجـرد راسـخة وغـيـر قابـلـة لـلتـغـييـر بل هي مـوضع حتدٍ ومـراجـعةٍ
تعـاقبة. وال يعد االكـتشاف عملـية متقنة واسعت مـن قبل االجيال ا
وواضحة كما يتخيل العديد من الطلبة لكنه عادة ما ينطوي حسب
رء داخل شـاعر التي تـفيض با وصف الدكتـور فايرسـتاين على اا
غـرف مـظـلـمــة وهـو يـرتـطم بـأشــيـاء يـصـعب حتـديــدهـا بـاحـثـاً عن
اشباح تـكاد تكون ملموسةب. لـقد اراد الدكتور فايرستاين من وراء
ـتعددة إلى تدريس طـلبتهم األمور دعوته العـلماء في التـخصصات ا
الـتي اثـارتهم حـقاً ذ ولـيس احلقـائق اجلامـدة والبـاردة بل الغـموض

ثير لالنتباه- أراد اعادة التوازن الى القدرات. ا
ـا هو عليه احلال مقابل إن طرح مسـألة اجلهل وكأنه أقل اتساعا 
عـرفـة بوصـفهـا أكثـر رسـوخاً واسـتقـراراً واالكتـشـافات كـمسـألة ا
أكثر اتقاناً أيضا كلها تقود الطلبة إلى سوء فهم الترابط القائم ب
عـرفـة هو ـيل الـناس إلى االعـتـقاد بـأن عـدم ا األجـوبة واالسـئـلة.. 
ـعـرفـة. غـير أن ة أو انـدحـار وكـأن اجلـهل هـو مـجـرد غـيـاب ا هـز

االجابات ال تكاد جتيب على األسئلة; بل تثير أسئلةً أخرى.
ـقـاربـة- وهـو عـالم من جـانـبه يـسـتـخـدم مـايـكل سـمـيـثـسـون هـذه ا
اجتمـاع من جامعة استراليا الـوطنية شارك في تدريس مادة اجلهل
عـلى مــواقع االنـتــرنت هـذا الــصـيف- ومــفـادهــا أنه كـلــمـا اتــسـعت
ـعـرفـة ازداد طـول الــشـاطئ الـذي تـتالقى عـنـده مـســاحـة جـزيـرة ا
ـعرفـة باجلـهل. وكلمـا عرفـنا أكـثر صـار بوسـعنـا أن نسـأل أكثر. ا
إن االسـئـلـة ال تـقــود إلى االجـوبـة بـقـدر مـا تـتــفـاعل مـعـهـا كـمـا أن
األجـوبة تـولد األسـئلة. وأن الـفضـول ليس مـجرد رغبـة جامـدة  لكنه

شغف ذهني يستحوذ على الدماغ ويغذي نفسه من دون انقطاع.
ـقاربـة اجملازيـة فان رسم خـريطـة شاطئ وإذ شـئنـا مواصـلـة هذه ا
ـعرفـة يتـطلب إدراكـا لسـيـكولـوجيـة الغـموض. إن الـشاطئ جـزيرة ا
الـذي ال يــتــوقف أبــدا عن االتــســاع حـيث تــولــد األســئـلــة من رحم
تـضاربة. علـومات ا االجابات يـشكل أرضيـة تتصف بـالغمـوض وا
تـولد يـعمق من مـشاعـرنا: وقـد أظهـر علـماء الـنفس أن هـذا الـشك ا
فـاجأة فـحسب بـل يزيـد من مشـاعر االرتـباك وال يـعمق الـبهـجـة وا
ـعروف هو عـروف وغير ا واالحبـاط أيضا.. إن احلـد الفاصل بـ ا
ـكـان الـذي جنـهـد فيـه ضد األفـكـار الـتي كـنـا قـد بـلـورنـاها ايـضـا ا
علـومات الغـريبة سابقـاً األمر الذي يـدعونا إلى االعـتراف بوجـود ا
والـتـحـري عنـهـا وهـو صـراع وصـفه تـومـاس إس. كوهـن في كـتابه
الشـهير الـذي صدر سنة 1962 بعـنوان اهيـكليـة الثـورة العلـميةب.
وعــلى الـــعـــكس من ذلك فـــان مــركـــز اجلـــزيــرة آمن ويـــبــعـث عــلى
ـاذا جتهـد الـشـركـات الـتـجـارية الـطـمـأنـينـة األمـر الـذي قـد يـفـسـر 
نـفسـهـا في مـواصلـة االبـتكـار. إلى ذلك قـال لي الـبروفـسـور غاري
بي. بـيزانـو االستـاذ في جامـعـة هارفـرد لألعمـال التـجاريـة: عنـدما
تسيـر األمور بشـكل حسن اتـتخلى الـشركـات عن طور التـعلمب إذ
يــفـرون من الـشـك ويـتـجــهـون نـحــو وسط اجلـزيــرة. ال تـزال دراسـة
صطلح اجلـهلذ أو علم  Agnatology في مرحـلة الطفولـة وهو ا
الذي كان قـد اشتهـر على يد روبرت إن. بـروكتور مـؤرخ العلوم في
جـامعـة ستانـفور. ويعـد حقل التـقصي النـاشئ هذا متـشظيـا بسبب
ـتعددة- كـما أوضـحه الكتـاب اجلديد حـداثته وطـبيعـة تخـصصاته ا
الذي صـدر مؤخـرا حتت عنـوان دليل روتـلج  الدولي حـول دراسات
اجلهلب. بـيد أن التـشديد الالزم على الـال معروف وتسـليط الضوء
عــلى دراسـة احلـاالت الـتي تــبـ عـدم جـدوى الـتــرابط بـ األسـئـلـة
واالجـوبـة إلى جــانب الـبــحث في سـايــكـولــوجـيـة الــغـمــوض تـبـقى
ضـروريـة. وهــكـذا فـان عـلى الـبـاحـثــ أن يـكـرسـوا الـوقت لـدراسـة
العالقة بـ اجلهل واالبداع والـصناعـة االستراتـيجيـة للشك. اعـتبر
ـا االجـتــمـاع مـاتـيـاس غـروس ولـيـنــسي مـاكـغـوي بـكل جـرأة أن عـا
الوقت قد حـان اللنظر إلى اجلـهل بوصفه ششأنـاً اعتيادياًش وليس
انحـرافاب. سـيكـون طلـبتنـا أكثـر تطـلعـا للمـعرفـة وأكثـر ذكاءً إذا ما
ـعرفـة بـنظـريات اجلـهل إلى جـانب نظـريات زُودوا بـاالضـافة إلى ا

عرفة. ا

ـسـتــمـر بــ االثـنــ عـلى لــقب أفـضل الـصــراع ا
ــديــنـــة فــنــانــ لــرسم العب في الــعــالـم فــوضت ا
يسي أفضل العب في العالم خمس صورة أخرى 

مرات أيضا.
وبـالـفـعل عـمـلت مـجـمـوعـة من الـفـنـانـ في كـازان
طيلة الليل لرسم صورة جدارية لألرجنتيني ليونيل
ميسي لتـكون مواجهـة لصورة كـريستيـانو رونالدو
ــديـنـة ـقــابل جتــنـبــا إلثـارة اجلــدل بـا ـبــنى ا في ا
بـاريـات في كأس الـعـالم لكـرة الـقدم سـتـضيـفـة  ا

في روسيا.
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بغداد

ـــتـــخـــصـــصـــة لـــتـــنـــقل دوري ا
االوربي وتابع اجلمـهور العربي
الـالعــــبــــ مـن الــــبـــــرازيل وهم
يــلـعــبــون في االنــديـة االوربــيـة
وشـيئـا فـشيـئـا حتـول الوالء من
ــــنــــتـــخــــبــــات االوربــــيــــة الى ا
النوادي فـرونالدو مع الـبرتغال
ليس هـو نـفسه مـع ريال مـدريد!
ومـيـسي مع بـرشـلـونه لـيس هو

نتخب االرجنتيني! مع ا
في كأس الـعالم في روسـيا ظـهر
ـانـيا من اجتاه جـديـد خرجت ا
الـــدور االول واجلــمـــهــور اجته
بتشجيع البرازيل والبعض يرى
ـنتـخب الـروسي ضـرورة بـقـاء ا
ـباراة الـنهـائيـة بلـجيـكا حتى ا
ـا تـقدمه من حتـقق شعـبـيـتهـا 

{ مــــــوســــــكـــــو –
وكـــــــــــــاالت - زار
ـنــتـخب العــبــو ا
االرجنتـيني لكرة
الــقـــدم مـــصــفف
الـــشـــعـــر قــبـــيل
ــواجــهــة امس ا
الــــــــســــــــبـت مع
فـــرنـــســا

في الـدور ال 16 من نــهـائــيـات
كـــــاس الــــعـــــالم 2018  وكــــان
منتخب االرجنت قد تاهل الى
الدور ال  16بعد مشوار صعب

في دور اجملموعات .
الى ذلك اشــــارت صــــحــــيــــفــــة
ونـدو ديبورتـيفو الـكتالـونية ا
الى (ان جنم نادي ميامي هيت
االمـــريــــكي دوايـن وايـــد الـــذي
يـحــظى بــعـطــلــته في اوروبـا 
تـــــوجه الى بـــــرشـــــلــــونـــــة في
كـتـالـونيـا حـيث ارتـدى قـميص
الـفـريق الــكـتـالـونـي بـرشـلـونـة

الســا لــيــوم واحــد)  واضــافت
الـصـحيـفة الـكـتالـونـية الى (ان
الالعب لم يــتــردد لــلــحــظــة في
ارتـداء الـقـمـيص الـكـتـالـونـية 
قـــبـل ان يـــجــــول في مــــديــــنـــة
بــرشــلــونــة الــريــاضــيــة  ومع
انــتـــــــهــاء جــولــة دواين وايــد
غـــــادر الالعـــب بــــرشـــــلـــــونــــة
لــيـــســتـــمــر في عـــطــلـــته الــتي
سـتـكــون عـلى شـواطـئ ايـبـيـزا
الـتي تــسـتــقـبل عــدد كـبــيـر من
ـشـاهـيـر خالل فـتـرة الـعـطـلـة ا

الصيفية).
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نع{ لــــنــــدن  —أ ف ب - مـشـجـعَي كـرة قـدم بـريـطـانـيقـضت محـكمـة بـريطـانيـة 
من حـضـور مـبـاريـات
انـــــكـــــلــــتـــــرا لـــــثالث
سنـوات بعـد أن ظهرا
فـي مـــقـــطـع فـــيـــديـــو
وهـمــا يـرددان أغـنـيـة
مــعـــاديــة لــلــســامــيــة
خالل كــــأس الــــعــــالم
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــام فـي ا
روســـيـــا.وجـــاء قــرار
مـــحـــكـــمـــة لـــيـــدز في
شـمــال انـكـلـتـرا بـحق
ديفيد باتي (58 عاما)
ومـــايــكـل بـــارنــز (52

عامـا) اثر عودتـهمـا من روسيا
ومثولهما أمام قاضية.

ووصــفــة الـقــاضــيــة شــارلـوت
ـــتـــهـــمـــ هـــوالنـــد ســــلـــوك ا

.( ش بـ(ا
وبــعــدمــا عــلــمت احملــكــمــة أن
ـــتـــهــمـــ لـــديـــهــمـــا تـــذاكــر ا
ــقـبـلــة في كـأس لـلــمـبــاريـات ا
الـعـالم قالـت القـاضـية (إنـهـما
ـبـاريات في لن يـحـضـرا هـذه ا
نــــــــتـــــــيـــــــجـــــــة مـــــــؤســـــــفـــــــة
ألفـعـالـهـما).وتـتّـبـعـت الـشـرطة
ــتــهـمَــ بــعـد الــبــريـطــانــيـة ا
انــتـشـار مـقـطع فـيـديـو يـرددان

فـيه اغــاني مـعـاديــة لـلـســامـيـة
ويـقــومـون بـإشـارات نـازيـة في
حـانـة في مـديـنــة فـولـغـوغـراد
حـــيث لـــعـــبت انـــكـــلــتـــرا أولى
مـبــاريـاتـهــا في الـبـطــولـة ضـد

تونس مؤخرا.
وحــكـمت مــحـكــمـة بــريـطــانـيـة
أخـــرى عــلى رجل ثـــالث يــدعى
مــايـــكل هـــيــربــرت (57 عــامــا)
بـحـرمانـه من حضـور مـبـاريات
انكـلترا خلـمس سنـوات بسبب
أفعـال مرتبـطة بـنفس الفـيديو
بــحــسـب مــا اعــلــنت الــشــرطــة
البريطانـية.ودان متحدث باسم

االحتـاد البـريطـاني لـكرة الـقدم
(أفــعـال االشـخــاص الـظـاهـرين
في الفـيديـو).وقال (إن الـسلوك
ــشــ لالشــخــاص الــواردين ا
ثل قيم غـالبية في الفيـديو ال 
مـشـجــعي كـرة الـقـدم االنــكـلـيـز
ــــســــانـــــدين لــــلــــمـــــنــــتــــخب ا

(االنكليزي) في روسيا).
من جــهـــته أشــاد نـــائب قــائــد
الـشـرطـة الـبـريـطـانـيـة ورئـيس
شـــــرطــــة كـــــرة الــــقـــــدم مــــارك
ــمــتـاز روبــرتس (بــالــسـلــوك ا
ـشـجـعـ االنـكـلـيز في ـعـظم ا

روسيا).
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{ كـازان  —وكـاالت  —صــورة لـرونــالــدو رســمت
عــلى مــبــنى من ثالثــة طــوابق خــلـف فــنــدق رمـادا
لـلـتــرحـيب بــأفـضل العب فـي الـعـالـم خـمس مـرات
عندما شاركت البرتغال في كأس القارات 2017.
ـديـنــة في مـوقف مــحـرج قـبـيل وضـعت سـلــطـات ا
توجه مـنتـخب األرجنـت لإلقـامة في الـفندق نـفسه
واجـهة فرنسا في دور الـستة عشر في استعدادا 
ــا يــعـني أن ـبــاراة الــتي اجــرت امس الـســبت  ا

ميسي قد يرى صورة رونالدو من غرفته. 
ولتجـنب اجلدل والتـكهنـات بشأن االنـحياز في ظل


