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انت�صار الفريق النووي ح�صيلة �سنوات من مقاومة ال�شعب الإيراني للح�صار
بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني تتجه األنظار إلى
الكونغرس األميركي الذي سيناقش االتفاق ويتخذ القرار
حياله ،وسط ترجيح الخبراء والمحللين أن يرفض توقيعه في
المرحلة األولى بضغط من بعض الدول ومن اللوبي الصهيوني
األميركي ،إال أن إيران حذرت من أنه في حال لم يوقع في
الكونغرس فإن اإلدارة األميركية تتحمل المسؤولية.
هذا الملف مثّل محور اهتمام اإلعالم العالمي في اليومين
الماضيين ،فقد اعتبر مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس
عراقجي انتصار الفريق النووي بأنه حصيلة لـ  10سنوات من
مقاومة الشعب اإليراني أمام الحظر الظالم.
وأكد عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في
البرلمان اإليراني أحمد بخشايش أنه ال ينبغي للمدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن يضع الوثائق
السرية بتصرف الكونغرس األميركي بذريعة تقديم إيضاحات،
مؤكدا ً أن الكونغرس سيرفض االتفاق في المرحلة األولى ألن
«آبيك» رصد مبالغ طائلة لعرقلته.
بعد فشل التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة في
القضاء على تنظيم «داعش» ،بدأت األصوات تعلو في الواليات
المتحدة بتوجيه الالئمة على قيادة هذا التحالف التي استندت في
حربها على التنظيم إلى الغارات الجوية فقط من دون العمليات
العسكرية البرية ،ما أدى إلى انتشار التنظيم أكثر ،فجزم الخبير
األميركي ريك بيري أنه ومن دون تدخ ٍل بري لن نتمكن من
التأثير في تنظيم «داعش».
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وكتبت رسالة أسبوعيا ً لعائالت من عام  2003إلى  2010ممن فقدوا أبناءهم وأزواجهم من تكساس في
هذه الحرب على اإلرهاب».
وأضاف« :أعلم التكلفة الحقيقية للحرب والصراعات المسلحة وقد رأيت ذلك على وجوه المقاتلين الشباب
وعائالتهم ،وقبل أن نرسل شبابنا إلى القتال فعلينا اللجوء إلى كل وسيلة بأيدينا للحيلولة دون ذلك».

بخ�شاي�ش لـ«�أنباء فار�س»:
الكونغر�س �سيرف�ض االتفاق النووي
ب�سبب المبالغ التي ر�صدت لعرقلته
تدخل بري
بيري لـ«�سي �أن �أن» :بال ٍ
ال يمكن الت�أثير في «داع�ش»

عراقجي لـ«التلفزيون الإيراني»:
نتائج المفاو�ضات النووية متطابقة
مع المطالب الم�شروعة لل�شعب الإيراني
اعتبر مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي انتصار
الفريق النووي حصيلة لـ  10سنوات من مقاومة الشعب اإليراني
امام الحظر الظالم.
وقال عراقجي« :إن المنجزات النووية وانتصار الفريق المفاوض يعودان للشعب اإليراني كله».
واضاف« :إن انتصار الفريق النووي هو حصيلة لـ  10سنوات من مقاومة الشعب أمام الحظر الظالم
المفروض من قبل القوى العالمية الكبرى ،والذي أفضى إلى توفير الحقوق المشروعة وصون المنافع
والمصالح الوطنية».
وتابع عراقجي« :إن ما حدث خالل المفاوضات النووية متطابق مع المطالب العينية والمشروعة للشعب
اإليراني الواعي».
وأكد أن شجاعة ودعم الشعب اإليراني للفريق المفاوض أديا في ظل توجيهات قائد الثورة اإلسالمية
الحكيمة ،إلى أن تدرك أطراف التفاوض األخرى أن ال أحد يمكنه أن يصرخ بوجه أي إيراني.

رأى ريك بيري ،المرشح لالنتخابات الرئاسية األميركية عام
 ،2016أنه ومن دون تدخ ٍل بري «لن نتمكن من التأثير في تنظيم
«داعش»».
وأوض��ح بيري ال��ذي ق��اد مهمات عسكرية جوية في الشرق
األوسط خالل فترة خدمته في سالح الجو األميركي« :ال أحيط بكل المعلومات االستخباراتية في الوقت
الحالي ،ولكن ما اقترحه هو أننا نريد تحالفا ً من دول الخليج وخصوصا ً من السعودية واألردن إلى جانب
المصريين و«اإلسرائيليين» واألتراك ونحن سنكون طرفا ً في ذلك».
وتابع« :ال يمكننا التأثير في قدرات تنظيم داعش من دون وجود جنود على األرض منخرطين بمهمات
قتالية ،ولكن قبل ذلك ال بد لنا من التأكد بأن لدينا حلفا ً قويا ً يخوض معنا هذه المهمات».
وحول كون هذه التصريحات تأتي بعد خبرة عسكرية له في المنطقة ،قال بيري« :ما ساعدني في
تشكيل رؤية عن العالم لم يقتصر فقط على كوني خدمت بسالح الجو األميركي ،بل أيضا ً خدمتي كرئيس
أركان الحرس القومي في تكساس ،حيث تم إرسال جنودنا لمناطق قتال مرات عدة في العراق وأفغانستان

أكد عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشورى اإلسالمي اإليراني احمد بخشايش أنه ال ينبغي للمدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن يضع الوثائق
السرية بتصرف الكونغرس األميركي بذريعة تقديم إيضاحات.
وقال بخشايش إنه إثر إعالن حضور أمانو في مجلس العالقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ
األميركي« :نأمل أن ال يضع أمانو الوثائق السرية بتصرفهم سوى تقديم إيضاحات مطلوبة».
ولفت النائب عن أهالي أردستان وسط إلى أن الرئيس األميركي باراك أوباما يحاول تثبيت االتفاق عبر
االستفادة من مختلف األحزاب واألطياف والشخصيات.
وكشف بخايش النقاب عن تخصيص آبيك (اللوبي الصهيوني األميركي)  20مليون دوالر بهدف عرقلة
االتفاق.
وقال« :في حال لم يتم التصويت لمصلحة االتفاق النووي في الكونغرس األميركي ،فإن ذلك سيدل على
أن إيران تعمل وفق مسؤولياتها وأن األميركيين هم الذين يضعون العراقيل في هذه العملية».
وردا ً على سؤال عما إذا كان أمانو سيقبل دعوة يوجهها مجلس الشورى اإلسالمي للحضور أمام النواب
قال« :إذا وجهت مثل هذه الدعوة فإن أمانو لن يقبلها بالتأكيد ،ألن الكونغرس األميركي يعتبر نفسه قويا ً
ويدّعي أنه شرطي العالم».
وتابع« :إن جميع المسؤولين السياسيين األوروبيين المشاركين في المفاوضات النووية يريدون
التصويت لمصلحة االتفاق النووي مع إيران في الكونغرس ،ألن هذا العمل إذا لم يتحقق سيشعرون
باالنزعاج وسيبدون المالمة».
ووصف الدعوة بأنها وجهت من أجل إزالة العقبات أمام التصويت لمصلحة االتفاق وقال« :بالتأكيد
سيرفض الكونغرس االتفاق في المرحلة األولى ألن (آبيك) رصد مبالغ طائلة لعرقلته».

ريا�ضة
فولف�سبورغ «يقهر» بايرن ميونيخ ويحرز اللقب
أح��رز فولفسبورغ بطل ك��أس ألمانيا لقب
الكأس السوبر التي تفتتح الموسم الجديد إثر
فوزه على بايرن ميونيخ بطل الدوري بركالت
الترجيح  4-5بعد تعادلهما  1-1في الوقت
األصلي على ملعب فولكسفاغن آرينا وأمام 30
ألف متفرج.
واللقب هو األول لفولفسبورغ ال��ذي قدم
موسما ً رائ��ع��ا ً أن��ه��اه ف��ي مركز وصيف بطل
الدوري ،بعد فشله في  2009أمام فيردر بريمن
إث��ر تتويجه بطالً ل��ل��دوري للمرة األول���ى في
مسيرته .وال يملك فولفسبورغ سجالً قويا ً في
ألمانيا وأضاف اليوم اللقب الثالث.
في المقابل ،فشل بايرن ميونيخ صاحب
الرقم القياسي في الدوري ( 25مرة) والكأس
( 17م��رة) في إح��راز اللقب الخامس في هذه
المسابقة بعد  1987و 1990و 2010و.2012
ووضع العبو بايرن ميونيخ على سواعدهم
شارة سوداء حدادا ً على وفاة ستيفان بكنباور
ابن األسطورة فرانتس بكنباور الرئيس الفخري
للنادي البافاري الجمعة عن  46سنة بعد
صراع طويل مع المرض.
وقدم الفريقان عرضا ً متوسطا ً في الشوط
األول ندرت فيه الفرص والمحاوالت الجدية.
واستهل بايرن ميونيخ الشوط الثاني بهدف
مبكر عندما أرسل البرازيلي دوغ�لاس كوستا
المنضم حديثا ً من شاختار دانيتسك األوكراني
م��ق��اب��ل  30م��ل��ي��ون ي����ورو ،ك���رة م��ن الجهة
اليسرى حاول البولندي روبرت ليفاندوفسكي
معالجتها فلم يتمكن منها لكنه أربك الحارس
ك��ون كاستيلز فأفلتت م��ن يديه لتصل إلى
الهولندي آريين روبن دفعها بيسراه في الشباك
(.)49
وقبل دقيقة واح��دة عكس البلجيكي كيفن
دي بروين كرة من عند الزاوية اليمنى للملعب
إلى أمام المرمى فخطفها الدنماركي نيكالس
بندتنر من أمام جيروم بواتينغ وزرعها من فوق
الحارس مانويل نوير (.)89
واحتكم الفريقان لركالت الترجيح فسجل
ال�لاع��ب��ون الخمسة ل��ف��ول��ف��س��ب��ورغ ،وأه���در
اإلسباني تشابي ألونسو الركلة الثانية لبايرن

متفرج ،حسم شتوتغارت صاحب المركز الرابع
عشر في ألمانيا برصيد  36نقطة بفارق نقطتين
فقط عن فرايبورغ أول الهابطين إلى الدرجة
الثانية والذي تجنب الهبوط في الموسم قبل
الماضي ،النتيجة خ�لال  38دقيقة من زمن
الشوط األول.
وافتتح الصربي فيليب كوستيتش التسجيل
بعد م��رور رب��ع ساعة تماما ً ( ،)15وأض��اف
دانيال ديدافي الثاني ( ،)31وتكفل دانيال
جينتشيك بالهدفين األخيرين ( 36و.)38
وقلص مانشستر سيتي الفارق في الدقائق
الست األخيرة من عمر اللقاء عبر النيجيري
كيليتشي ايهياناتشو ( )86والبوسني إدين
دزيكو ()89

مرسيليا يتفوق
على يوفنتوس

عندما حاول وضع الكرة على يسار الحارس
الذي ارتمى إلى الجهة اليمنى لكنه رفع قدمه
اليسرى في وجهها وحولها عن الشباك.

سان جرمان
يحرز اللقب الثالث تواليا ً

أح��رز ب��اري��س س��ان ج��رم��ان بطل ال��دوري
الفرنسي لقب الكأس السوبر (كأس االبطال)
إثر فوزه على وصيفه ليون  0-2على استاد
سابوتو في مونتريال.
وحسم باريس سان جرمان الفوز في أقل من
 20دقيقة بعدما افتتح المدافع الدولي اإليفواري
سيرج أورييه الذي ض ّمه فريق العاصمة بشك ٍل
نهائي بعد إع���ارة م��ن ت��ول��وز ،التسجيل من
متابعة رأسية لكرة نفذها البرازيلي لوكاس
مورا وهيأها مواطنه دافيد لويز (.)11
وأض��اف األوروغ��وي��ان��ي إدينسون كافاني
الهدف الثاني من كرة ارتدت إليه بعد تسديدة
من زميله السويدي زالت��ان ابراهيموفيتش
( .)17ولم تتبدل النتيجة في الشوط الثاني
على رغم محاوالت الطرفين المتكررة.

وعادت مسابقة الكأس السوبر الفرنسية التي
انطلقت قبل  20سنة ،إلى األراضي الكندية للمرة
األول��ى منذ  6سنوات حيث اعتاد الفرنسيون
على خوضها في أراضيهم فتنقلت من مونتريال
( )2009إلى تونس ( )2010وطنجة المغربية
( )2011وه��اري��س��ون األم��ي��رك��ي��ة ()2012
وليبرفيل ( ) 2013وبكين (.)2014
واللقب هو الثالث على التوالي لباريس سان
جرمان والخامس في تاريخه .من جهة أخرى،
فشل ليون في استعادة الكأس السوبر التي
ت�� ّوج بها عام  2012للمرة الثامنة واألخيرة
(رقم قياسي).

مانشستر سيتي يسقط
برباعية أمام شتوتغارت

ت��ع��رض مانشستر سيتي وص��ي��ف بطل
ال��دوري اإلنكليزي في الموسم الماضي وبطل
الموسم قبل الماضي ،لخسارة قاسية أمام
مضيفه شتوتغارت األلماني  4-2في مباراة
ودية أمس.
على ملعب مرسيدس بنز آرينا وأمام  40ألف

فاز مرسيليا الفرنسي على ضيفه يوفنتوس
بطل ال���دوري اإليطالي في المواسم األربعة
األخ��ي��رة  0-2ف��ي م��ب��اراة ودي��ة استعدادية
للموسم الجديد السبت على ملعب فيلودروم
وأمام  64ألف متفرج.
وسجل روم��ان اليساندريني الهدف األول
من تسديدة قوية بعيدة المدى ( )35قبل أن
يتعرض يوفنتوس لضربة موجعة بطرد مدافعه
السويسري الصلب ستيفان ليشتشتاينر في
أواخر الشوط األول (.)45
وفي الشوط الثاني ،أض��اف المغربي عبد
العزيز ب��رادة الهدف الثاني من ك��رة طائرة
( )84قاضيا على مال فريق «السيدة العجوز»
بالتعويض.
وكانت خسارة يوفنتوس مزدوجة حيث
تعرض العب وسطه األلماني سامي خضيرة
( 28سنة) المنتقل من ريال مدريد اإلسباني
إلصابة وخرج من الملعب وهو يتألم ويضع
يده على ربلة الساق األيمن.
ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية بعد المباراة
أن اإلص��اب��ة قد تبعد خضيرة نحو شهر عن
المالعب ولن يستطيع بالتالي المشاركة في
الكأس السوبر ضد التسيو االسبوع المقبل.

فل�سطين تتحدى االحتالل بالريا�ضة ال�شباب الغازية
�سيختبر  5العبين �أفارقة

يتأهب أهلي الخليل في الضفة الغربية
لمواجهة نادي الشجاعية في قطاع غزة في
مباراة رسمية هي األولى منذ  15سنة .وهذا
اللقاء غير مسبوق ويندرج في إطار تحديد
بطل كأس فلسطين.
ويعسكر نادي أهلي الخليل في إيطاليا
م��ن��ذ  19ي��وم��ا ً ت��ح��ض��ي��را ً ل��ه��ذه ال��م��ب��اراة
خصوصا ً أن مديره الفني هو أيضا ً يحمل
الجنسية اإليطالية.
ومن المفترض أن يعود أهلي الخليل من
إيطاليا إلى األراضي الفلسطينية اليوم قبل
أن تتوجه بعثة النادي إلى قطاع غزة إلجراء
المباراة في حال حصولها على التصاريح
الالزمة ،بحسب ما أفاد رئيس النادي كفاح
الشريف .وقال الشريف في اتصال هاتفي
مع «فرانس برس» من إيطاليا« :إن إجراء
مثل هذه المباراة بين فريقنا وفريق من غزة
بعد  12سنة هو شيء رائع جداً».

منفذية ال�سويداء في «القومي»
تنظم دورة الفداء الكروية

وأض���اف ال��ش��ري��ف« :نتمنى أن تحقق
المباراة نوعا ً من الوحدة بين أبناء الوطن
ال��واح��د بخاصة في ظل االنقسام القائم،
ونجاحنا في إقامة ه��ذه المباراة إنما هو
تأكيد على أن الرياضة من الممكن أن تحقق
ما لم تحققه السياسة».
وال يوجد تواصل جغرافي بين الضفة
الغربية وقطاع غزة ما حال دون إقامة أي
بطولة س��واء الكأس أو ال��دوري بين أندية
القطاع والضفة الغربية.
وتقام في األراضي الفلسطينية بطولتان:
واحدة في الضفة الغربية وأخرى في غزة
في حين يضم المنتخب الفلسطيني العبين
من الضفة والقطاع.
وستجرى المباراة على ملعب اليرموك،
والفائز في هذه المباراة سيتوج بطالً لكأس
فلسطين ،األم���ر ال���ذي يعني تمثيله في
االستحقاقات اإلقليمية أو الدولية.

كشف أمين سر ن��ادي الشباب الغازية علي
حسون عن استقدام ناديه لخمسة العبين من
أفريقيا من أجل اختبارهم ،قبل إكمال عقد الالعبين
األجانب في صفوف فريقه ،الذي أبقى على قلب
دفاعه الكاميروني ستانلي إيشابي ،واألخير
سيعود إلى لبنان منتصف الشهر الجاري ،بعد
االنتهاء من إجازته.
وقال حسون إن الالعبين هم ثالثة من الكاميرون
(توماس وباهوكن وانداني) وإيفواري (جاستن)
ومالي (كيتا) ،وجميعهم يلعبون في خط الهجوم.
وقال حسون إن الالعبين الخمسة سيصلون
قبل  10آب المقبل ،وسيختبرهم المدير الفني مالك
حسون ،على أن يختار اثنين منهم للتوقيع على
كشوف النادي ،بعدما احتفظ الشباب بالالعب
الكاميروني ستانلي.

ورأى حسون أن مهمة فريق الشباب الغازية،
الذي أطلق تدريباتهم األسبوع الماضي ،لن تكون
سهلة الموسم المقبل ،ألنه عليه المحافظة على
الصورة الطيبة التي رسخت في أذهان الجمهور،
وتحسين مركزه في الترتيب ،والتحول إلى فريق
منافس على المراكز األولى ،وهذا ما يتطلب جهدا ً
مضاعفا ً من اإلدارة والالعبين والجهاز الفني.
وكشف حسون عن اتصاالت يجريها بعدد من
األندية المحلية الستقدام العبين لديهما القدرة
على تعويض الثغرة ،التي سيخلفها غياب نجمي
الفريق رامي عمار ونيازي شحيمي ،اللذين هاجرا
لبنان إلى السويد وأنغوال.
وسيخوض ال��غ��ازي��ة تاسع ترتيب ال��دوري
اللبناني الموسم الماضي أولى مبارياته في كأس
التحدي أمام السالم زغرتا.

اختتمت منفذية ال��س��وي��داء في
الحزب السوري القومي اﻻجتماعي
دورة ال��ف��داء الكروية التي أقامتها
لمناسبة ذك���رى استشهاد باعث
النهضة أنطون سعاده ،بحفل حضره
منفذ ع��ام السويداء سمير الملحم
وأعضاء هيئة المنفذية معين مزهر،
رعد اﻷطرش ،ماجد الباروكي ،مدير
مديرية السويداء عماد أبو حال ،مدير

مديرية الجنينة والرضيمة الشرقية
مسعود ذياب وعدد من المسؤولين
وجمع من القوميين والمواطنين.
ش����ارك ف���ي ال�����دورة س��ت��ة ف��رق
رياضية هي:
 فريقا مديرية السويداء (المدينةوالثعلة)
 فريق مديرية أم رواق. -فريق مديرية الجنينة والرضيمة

الشرقية.
 فريق مديرية عرى. فريق مديرية شهبا.وقد تأهل إلى المبارات النهائية
فريق الجنينة والرضيمة الشرقية
وفريق مديرية أم رواق ،وسلّم الملحم
الكؤوس والميداليات للفائزين .وقد
أشرف على ال��دورة المدير عماد أبو
حال ووسام ياغي.

الحكمة ينتظر الموازنة للبدء با�ستعداداته
ال يزال فريق الحكمة اللبناني العائد إلى دوري القسم
األول بانتظار إشارة االنطالق الستعداداته للموسم الجديد،
وهي رهن بتأمين الموازنة الكافية إلنجاز استقدام الالعبين
المحليين واألجانب الجدد من أجل تعزيز الفريق.
وأبدى وسام خليل العب الفريق ومدربه السابق قلقه على
مصير ناديه األم ،في حال تأخر تأمين الموازنة الضرورية
النطالق استعداداته.
وقال خليل« :الوقت ال يمر في مصلحة الفريق ،فمنافسات
دوري ال��درج��ة األول��ى تتطلب جاهزية أعلى بكثير من
الثانية ،وحتى الساعة لم تتبلور ص��ورة الفريق الذي
يحتاج إلى موازنة ق��ادرة على تأمين التعاقد مع عشرة
العبين محليين على األقل ،إضافة إلى األجانب ،فالفريق
الذي خاض منافسات الثانية ال يمكنه الصمود بنفس العبي

الموسم الماضي إذ من الضروري تعزيز صفوفه ،وفي حال
لم ينجز ذلك ،فإنني أخشى من عودة القلعة الخضراء إلى
القسم الثاني».
وكشف خليل عن اتصال إدارة الحكمة ب��ه ،من أجل
اإلش��راف على الفريق ،لكن األمور ال تزال معلقة ،بانتظار
توفر الدعم المالي للفريق.
وكان خليل العب «القلعة الخضراء» السابق أشرف على
الحكمة لستة مواسم بين  2004و ،2010وقاده إلى نهائي
كأس لبنان موسم  2005ــ  2006حين خسر أمام األنصار،
قبل أن يعين مديرا ً لفريق الصفاء الذي أحرز لقب الدوري
اللبناني لموسمي  2011ــ  2012و 2012ــ .2013
وسبق لخليل أن عمل كمد ّرب مع الجهاز الفني لمنتخب
لبنان بإشراف المدير الفني الفرنسي ريشارد تاردي.

طرابل�س يقترب من �إغالق ملف الأجانب
قال مدير نادي طرابلس عماد طوروس إن فريقه يستعد
بجدية للموسم المقبل ،مؤكدا ً أن إحرازه لقب كأس لبنان
الموسم الماضي حمله مسؤولية مضاعفة.
وأكد ط��وروس أن إدارة النادي وضعت نصب عينيها
المراكز األول��ى والمنافسة على لقب ال��دوري اللبناني،
خصوصا ً أن الفريق حل في المركز الرابع الموسم الماضي،
وقدم عروضا ً الفتة ت ّوجها بإحرازه كأس لبنان ،للمرة
األولى بتاريخه.
وعن التحضيرات قال طوروس« :الفريق أطلق تدريباته
األسبوع الماضي ،بقيادة المدير الفني اسماعيل قرطام
ومساعده وارطان غازاريان».

أما عن وضع الالعبين األجانب ،فقال ط��وروس« :إن
الفريق يقترب من إنهاء ه��ذا الملف بعدما حافظ على
مهاجمه الهداف الغاني مايكل هيلغبي الذي وصل األحد مع
مواطنه المهاجم الجديد عبد العزيز حسن ( 24سنة)».
وأض���اف« :تعاقدنا أيضا ً مع الع��ب الوسط الغاني
ايمانويل ميسا ( 23سنة) ،والذي قد يتأخر إلى منتصف
األسبوع المقبل ألسباب عائلية خاصة».
وع��ن تعاقده مع العبين ج��دد ق��ال ط��وروس النجمة
استعاد العبه أكرم المغربي الذي لعب موسما ً واحد على
سبيل اإلع��ارة ،واآلن نختبر بعض الالعبين الشباب من
أندية شمالية عدة.

