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المواقف الأميركية في �ش�أن الأزمة ال�سورية مزدوجة وتقود المنطقة نحو الكارثة
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تصدر الملف السوري قائمة اهتمامات وسائل اإلعالم العالمية ،وسط تزايد االنتقادات
داخل الواليات المتحدة للسياسة االميركية في سورية خصوصا ً وفي المنطقة عموما ً
والتي لم تؤ ِد إال الى تأجيج الصراع في سورية وتمدد اإلرهاب ليصبح خطرا ً عالمياً،
لكن هذا لم يمنع الجيش السوري والمقاومة من تحقيق االنجازات واالستمرار بتطهير
المناطق من المجموعات المسلحة ،بينما ت��زرف بعض ال��دول دم��وع التماسيح على
الالجئين السوريين وهي التي ساهمت بتشرد اآلالف منهم بين أصقاع األرض.
وفي هذا السياق ،رأى السيناتور ،راندي بول ،المرشح في سباق الرئاسة األميركية
 2016عن الحزب الجمهوري ،إن الرئيس باراك أوباما ،أخطأ بالدخول في الحرب
السورية إلى جانب تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ضد الرئيس بشار األسد.
واعتبر ي��وري ناغيرنياك أن ال��والي��ات المتحدة تمارس لعبة م��زدوج��ة األوج��ه في
سورية ،فهي تقوم ليس بتدمير سورية فقط بل إنها تقود المنطقة برمتها نحو الكارثة.
وأكد الباحث في الشأن العسكري السوري علي مقصود أن مسار العمليات العسكرية
المتجه للحسم في مدينة الزبداني خالل األيام القليلة المقبلة ،سيعطي زخما ً أكبر لسقوط
حصون المسلحين غرب دمشق ،الفتا ً الى أن المعادلة الجديدة ستكون مضايا في مقابل
كفريا والفوعة.

مق�صود لـ«فار�س» :المعادلة الجديدة
م�ضايا مقابل كفريا والفوعة
أكد الباحث في الشأن العسكري السوري علي مقصود ان مسار
العمليات العسكرية المتجه للحسم في مدينة الزبداني خالل
األيام القليلة المقبلة سيعطي زخما ً أكبر لمتوالية سقوط حصون
المسلحين غرب دمشق.
وتوقع مقصود أن تكون مضايا هي المالذ اآلمن للمسلحين الفارين من الزبداني ،مشيرا ً إلى أنه وفي حال
تمكن أي من عناصر الميليشيات الفرار والتموضع في مضايا أو سرغايا ،فإن هذا التموضع لن يقدم أو يؤخر
الذهاب نحو عملية تطهير أيا ً من المنطقتين ،ومن الطبيعي أن تدفع القوى المشغلة للميليشيات المسلحة
إلى عملية تفاوض جديدة مقابل بقاء بعض البؤر المسلحة في المنطقة ،أو إلنقاذ شخصيات مهمة محاصرة
في المنطقة ،لعلها من ضباط االرتباط األجانب الذين يشرفون على مسار العمليات اإلرهابية في سورية.
وشدد الباحث السوري ،إن الميليشيات في حال طلبها التفاوض مرة أخرى ،على أن تكون المعادلة
المقبلة تقول (مضايا مقابل كفريا والفوعة) ،فإن ذلك سيكون بدفع من قوى إقليمية تعرف جيدا ً معنى
أن تكون منطقة غرب دمشق خالية من الوجود المسلح ،فالمنطقة تعتبر ركيزة أساسية في عمليات تأمين
الحدود السورية الغربية والجنوبية الغربية ،بمعنى أن الكيان «اإلسرائيلي» سيعمل على إبطاء هذه
العمليات قدر المستطاع بالوسائل السياسية أو التفاوضية أو من خالل التورط في حماقات جديدة ،ليكون
الرد السوري حاضرا ً من خالل استهداف أدوات «إسرائيل» في شك ٍل مباشر في الغرب والجنوب الغربي
لسورية.
وبيّن مقصود إن الدولة السورية ستذهب نحو التفاوض على المعادلة الجديدة في حال طرحت ،لكن لن
تقبل بأن تكون هناك مساوامة على القرار السيادي وال على حماية المدنيين ،ولن تقبل بأن يكون ثمة أي
طروحات للتغير الديمغرافي أو الذهاب نحو التقسيم الطائفي لسورية».

بول لـ«�سي �أن �أن»� :أوباما �أخط�أ بدخول الحرب
�إلى جانب «داع�ش» و«القاعدة» �ضد الأ�سد

ناغيرنياك لـ«�سانا»:
رو�سيا لن تتخلى عن موقفها �إزاء �سورية
اعتبر يوري ناغيرنياك المدير العام للصندوق الدولي اإلنساني
والتقدم وسيادة القانون لتعزيز الثقافة والعلوم والتعليم أن األزمة
في سورية هي إحدى المسائل المفتاحية في العقيدة السياسية
للخارجية الروسية ،مشيرا ً الى ان روسيا لن تتخلى عن موقفها
إزاء سورية «بغض النظر عن المشاكل التي ظهرت أمام روسيا نتيجة هذه المواقف».
وقال ناغيرنياك« :من الطبيعي أن يتخذ كل من روسيا والواليات المتحدة موقفا ً متناقضا ً ومتعاكسا ً
تماما ً في الموضوع السوري وينبع موقف كال البلدين من إدراك كل منهما لمصالحه القومية ،حيث ان
األميركيين ال يتمسكون بتحقيق مسائل نظرية مثل نشر الديمقراطية وغيرها من المسائل التي يتذرعون
بها في تدخلهم بالشأن السوري وإنما هم يبحثون فقط عن الفوائد الجيوسياسية التي يمكنهم جنيها من
ذلك».
وأكد ناغيرنياك ان «موقف روسيا أكثر شفافية وعدال ً ألن روسيا ال تحاول إخفاء نوايا سرية مبيتة
في حديثها عن دعمها للحكومة الشرعية في سورية وفي الحفاظ على السالم في المنطقة بينما تمارس
الواليات المتحدة لعبة مزدوجة األوجه في هذا الصدد أي أنها تحاول أن تخفي بشعارات منمقة في دفاعها
عن بعض المقوالت النظرية أطماعا ً جيوسياسية تلبي مصالحها وبذلك تقوم ليس بتدمير سورية فقط بل
إنها تقود المنطقة برمتها نحو الكارثة.

رأى السيناتور ،راندي بول ،المرشح في سباق الرئاسة األميركية
 2016عن الحزب الجمهوري ،إن الرئيس باراك أوباما ،أخطأ على حد
تعبيره بالدخول في الحرب السورية إلى جانب تنظيم «داعش»،
وإلى جانب تنظيم «القاعدة» ضد الرئيس بشار األسد.
وأعرب عن اعتقاده «أنها حقيقة مؤسفة ،فتنظيم داعش لديه عربات عسكرية أميركية تصل قيمتها الى مليار
دوالر إلى جانب أسلحتنا ودباباتنا ومضادات الدبابات وهذا خطأ ألننا تدخلنا في الحرب األهلية السورية
ودخلنا إلى جانب القاعدة وتنظيم داعش وهذا خطأ كبير اقترفه الرئيس أوباما».
وحول الالجئين السوريين ،قال بول« :ما يمكننا المساعدة به في جهود العناية بالالجئين ،هو بعدم
انخراطنا وجعل الحرب تسوء أكثر في تلك المنطقة من العالم ،نحن أمة كريمة وقد كنا كرماء بقبول العديد
من الالجئين ،قبلنا الجئين من سورية ومن الصومال ولكن المشكلة أننا وفي بعض األحيان قبلنا الكثير
من الالجئين ممن يمكنهم المساعدة على إعادة بناء دولهم كما فعلنا مع العراق حيث قبلنا  60ألف عراقي
منهم من يكرهنا ويريد إلحاق الضرر بدولتنا واألمر ذاته مع الصومال الذين ذهب العديد منهم للقتال في
سورية».
وأضاف« :ال أعتقد أن هناك أي إجابات سهلة في ما يتعلق بكيفية وقف حرب في مكان ما في العالم ،وأعتقد
أن األمر الوحيد الذي يجب علينا القيام به في الشرق األوسط والذي من شأنه أن يخفف التداعيات التي تخلفها
هذه الحروب هو ببساطة ال ينبغي تسليح الجماعات التي تكرهنا ،نحن أمة ترحب بالجميع وقمنا باستقبال
الكثير منهم واعتقد أننا سنستمر في ذلك».

ريا�ضة
فل�سطين ...الخطر ال ي�أتي دوم ًا من الهجوم!
عندما ظهر منتخب فلسطين للمرة األولى في
نهائيات كأس آسيا  2015لم يكن أحد ليطالبه
ب��أي ش��يء ،فهو كتب التاريخ بمجرد أن وصل
لهذه المرحلة من المنافسة .صحيح أن خروجه
من ال��دور األول لم يش ّكل أي مفاجأة خصوصا ً
عندما واجه مجموعة قوية ض ّمت اليابان والعراق
واألردن ،لكن لع ّل ما أح��زن الفلسطينيين عدم
القدرة على ه ّز الشباك سوى مرة واح��دة فقط،
على عكس الحال التي بدا عليها في بطولة كأس
التحدي اآلسيوي .2014
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ش��ع��ر الجمهور
الفلسطيني بحالة من القلق خوفا ً من تواصل
حالة «العقم الهجومي» قبل الدخول في أتون
تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا
 ،FIFA 2018ولكن ما أن بدأت المباريات
حتى بدّد الالعبون كل المخاوف بتحقيقهم 8
أهداف كاملة .وعلى رغم الخسارة األولى أمام
السعودية إال أن الفريق استعاد توازنه بسرعة
وحقق انتصارا ً كبيرا ً على ماليزيا بنصف دستة
من األهداف كان نصيب الثنائي سامح مراعبة
وتامر صيام «نصيب األسد» منها بتسجيلهما 4
أهداف مناصفة بينهما.

هدافان من خط الوسط

تسجل حصيلة ثمانية أهداف مباراتين،
عندما
ّ
لعلك تتساءل عن نصيب قلبي الهجوم في هذا
«المهرجان» .لكن المنتخب الفلسطيني أظهر أن
األه��داف ال تأتي فقط من خط الهجوم ،بل على
العكس فكل الخطر ره��ن «اآلت��ي��ن م��ن الخلف»
ونعني هنا خط الوسط الذي تأ ّلق العبوه بمختلف
مراكزهم بتسجيل  7أه��داف من أص��ل ثمانية.
ولعل ما فعله الثنائي مراعبة  -صيام وكالهما
في الثالثة والعشرين من العمر خير دليل على
ذلك؛ فأمام ماليزيا تمكنا من التموقع واستغالل
المساحات وتكرار زيارة المرمى.
تع ّود مراعبة ،الذي يقوم ب��أدوار متعددة في
منطقة عمليات خط الوسط ،على القيام باالندفاع
سجل  10أهداف
الهجومي وتسجيل األهداف ،إذ ّ
في  14مباراة لعبها في صفوف المنتخب األول
واألولمبي ،وقد قال عن هدفيه أمام ماليزيا« :كنت
بانتظار هذه التصفيات لتمثيل المنتخب الوطني

حناوي ا�ستقبل وفد ًا من الخارجية التايالندية
الجمهور الماليزي».
وماذا عن الهدف السادس الذي ختم به مهرجان
األه���داف هناك؟ أض��اف« :كانت األم��ور منتهية
لكن هذا لم يمنعنا من مواصلة الهجوم تقدمت
داخل منطقة الجزاء وكنت باستقبال كرة عرضية
ألسجل ،ك��ان شعورا ً مختلفا ً للحقيقة ،شعرت
بأني حققت إنجازا ً كبيرا ً كما فعلنا بالعودة بلقب
كأس التحدي .لكن تراءت صورة والدي المتوفى
والذي كان سيفرح لما قدمته كما فعل بخروجه
الستقبالنا العام الماضي .سأواصل اللعب على
ذات النسق تكريما ً لروح والدي».

روح التحدي

بعد أن حالت الظروف القاهرة على مغادرتي
للمشاركة ف��ي بطولتي ك��أس التحدي وك��أس
آسيا .وبعد خ��وض  9دقائق أم��ام السعودية،
كنت شغوفا ً بتقديم أقصى ما لدي بعد اختياري
للتشكيل األساسي في المباراة».
وأضاف« :ألعب في خط الوسط لكن تطلعاتي
للهجوم دائمة ولدي تعليمات بالمساندة الدائمة،
تحيّنت فرصة الكرة المرتدة فانطلقت ألخذ المكان
المناسب وأنهيت عمالً جماعيا ً ممتازا ً يشكر عليه
زمالئي .أما الهدف الثاني فله طعم خاص إذ لم
يتوقع أحد أن أسدد الكرة الرأسية من تلك المسافة
والزاوية ،لكني اتخذت القرار سريعا ً حين عُ كست
الكرة العرضية ،شاهدت تردد الحارس بالخروج
أو البقاء في مكانه ،فسارعت للعب الكرة مق ّوسة
من فوقه».
في المقابل ،كان تامر صيام أحد العناصر الهامة
في اللقاء أمام ماليزيا؛ فعالوة على تسجيل هدفين
كان من بدأ قصة الهدف األول وهو من عكس الكرة
العرضية إلى مراعبة في الهدف الخامس .وما يثير
االهتمام أنه يتمركز على الطرف األيسر من الملعب
ولكنه اعتاد على صناعة األه��داف واقتناصها
أيضا ً بعد أن سبق وسجل مع فريق ثقافي طولكرم
 18هدفا ً في دوري الدرجة األولى.

وبعد أن ّ
دشن أهدافه مع المنتخب الوطني
في التصفيات عبّر بالقول« :أعتقد أن الجميع
خشي علينا بعد الطريقة التي خسرنا بها أمام
السعودية (الوقت الضائع) لكن أثناء رحلتنا
نحو ماليزيا كان التركيز منصبا ً على تناسي
ما جرى في المباراة وتقديم كل األداء المنتظر.
عندما ع��رف��ت بمشاركتي أس��اس��ي �ا ً شعرت
بالتحدي مع النفس لكي أثبت أنني على قدر
المسؤولية التي منحني إياها ال��م��درب ،وقد
ك��ان ما سعيت له من خ�لال مساعدة زمالئي
في صناعة األهداف وتسجيل هدفين .لقد كان
انتصارا ً رائعا ً بكل المقاييس».
سجل صيام الهدف الثالث بطريقة أذهلت
ّ
وشق طريقه نحو منطقة
الجميع ،انطلق بالكرة
الجزاء متجاوزا ً ثالثة مدافعين بمرونة فائقة
قبل أن يهز الشباك ،وقد سألناه عما فعله هناك
وأجاب« :تسجيل األهداف جزء من مسؤولياتي
كوني أدعم خط الهجوم ،في تلك اللحظة شاهدت
المساحة بين المدافعين الثالث وقررت االندفاع
بينهم ونجحت في مسعاي وعند مواجهة الحارس
سددت في الزاوية المغلقة تقريباً ،لم يكن بيده
حيلة .عندما تهز الشباك خارج ملعبك ال تتوقع
أبدا ً سماع التصفيق لكن كم كنت مسرورا ً من تحية

لم يكن أحد ليؤمن بقدرة منتخب فلسطين على
المواجهة في مجموعة تضم منتخبي السعودية
واإلم��ارات ،ولكن ما حدث في الجولة األولى أمام
السعودية والعودة بالنتيجة مرتين والحفاظ
على نقطة التعادل حتى الرمق األخير يمكن أن
يلهم الفلسطينيين ويشحذ الهمم قبل مباراة
الجولة الثالثة أمام اإلمارات.
وقد تحدث مراعبة عن هذا األم��ر« :على رغم
الهزيمة في الدمام ،إال أننا كسرنا حاجز الرهبة
وأصبحنا على يقين م��ن قدرتنا على مناددة
المنافسين .لقاء خصم كبير مثل اإلم��ارات محفز
لجميع الالعبين ،أما معاودة التسجيل في المباراة
فهو هدف الجميع وال فرق بأن أسجل بنفسي أو
يحقق ذلك أحد الزمالء ،ما نريده هو الفوز الذي
سيعني الكثير بالنسبة لنا».
من جهة أخرى ،سيخوض صيام المباراة في
ملعب مدينته القدس ،حيث تعلّم كرة القدم وبدأ
أولى خطواته هناك مع فريق «أبناء القدس» حيث
أمضى  7سنوات كاملة .ولذلك يمكن اعتبار اللقاء
خاصا ً أكثر بالنسبة له حيث قال« :مجرد ارتداء
قميص المنتخب الوطني وخ��وض م��ب��اراة في
القدس يعتبر أمرا ً سعيداً ،فكيف إذا كانت المباراة
في هذا الدور المتقدم من تصفيات كأس العالم.
سيكون ذلك اليوم احتفاال ً للجميع وأنا واثق من
كثافة الحضور الجماهيري وأدرك أن هذا العامل
سيكون في مصلحتنا ،سيمنحنا كل الثقة لخوض
مواجهة قوية ،نتمنى أن يحالفنا التوفيق في
النهاية».

�إيطاليا ت�ستغل تعثر كرواتيا وتنتزع منها ال�صدارة
استغل منتخب إيطاليا تعثر كرواتيا أمام مضيفتها أذربيجان
 0-0وانتزع منها الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه المالطي 0-1
على ملعب ارتيميو فرانكي في فلورنسا في الجولة السابعة من
تصفيات كأس أوروبا  2016المقررة نهائياتها في فرنسا.
وعانت إيطاليا األم ّرين أمام مالطا المتواضعة وانتظرت حتى
الدقيقة  69لتسجيل ه��دف ال��م��ب��اراة الوحيد بواسطة مهاجم
ساوثمبتون اإلنكليزي غراتسيانو بيليه بضربة رأسية من مسافة
قريبة .واستعادت إيطاليا نغمة االنتصارات بعد توقفها في الجوالت
الثالث األخيرة إثر  3انتصارات متتالية عندما سقطت في ّ
فخ
التعادل أمام كرواتيا (مرتان) وبلغاريا ،وحققت الفوز الرابع في
التصفيات رافعة رصيدها إلى  15نقطة بفارق نقطة واحدة أمام
كرواتيا التي سقطت في فخ التعادل أم��ام مضيفتها المتواضعة
أذربيجان.
وكانت كرواتيا أكرمت وفادة أذربيجان بنصف دزينة نظيفة في
الجولة الثالثة ،بيد أنها فشلت بقيادة ترسانتها القوية أبرزها نجوم
ريال مدريد اإلسباني لوكا مودريتش ويوفنتوس اإليطالي ماريو
ماندزوكيتش وبرشلونة اإلسباني إيفان راكيتيتش في تكرار فوزها
وسقطت في فخ التعادل للمرة الثالثة في التصفيات بعد مباراتيها

مع إيطاليا في الجولتين الرابعة والسادسة.
في المقابل ،تابعت أذربيجان صحوتها بعد  4هزائم متتالية
في الجوالت األربع األولى فتغلبت على مالطا  0-2في الخامسة،
وانتزعت تعادال ً سلبيا ً ثمينا ً أيضا ً من مضيفتها النروج في الجولة
السادسة .وفي المجموعة ذاتها ،عززت النروج موقعها في المركز
الثالث بفوزها الثمين على مضيفتها بلغاريا الرابعة بهدف وحيد
سجله فيغارد فورين في الدقيقة .57
ووضع مهاجم ريال مدريد اإلسباني غاريث بايل منتخب بالده
وايلز على مشارف نهائيات كأس أمم أوروبا  2016عندما قاده إلى
الفوز على مضيفه القبرصي  0-1الخميس في نيقوسيا في الجولة
السابعة من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل بايل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة  82بضربة رأسية
من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من آشلي ريتشاردز من الجهة
اليمنى .وهو الفوز الثالث على التوالي لوايلز ،الوحيدة التي لم تمن
بأي خسارة في المجموعة حتى اآلن والخامس في التصفيات مقابل
تعادلين فعززت موقعها في الصدارة برصيد  17نقطة.
وبدا نجم النادي الملكي بايل مصمما ً على ّ
فك النحس وهو يواصل
تألقه في التصفيات حيث سجل هدفه السادس الذي يتقاسم به

المركز الثاني على الئحة الهدافين مع اإلنكليزيين دان��ي ويلبيك
وواين روني والبوسني ادين دزيكو بفارق هدف واحد خلف المتصدر
مهاجم بولندا روبرت ليفاندوفسكي.
في المقابل ،منيت قبرص بخسارتها الرابعة في التصفيات وبقيت
رابعة بعدما تجمد رصيدها عند  9نقاط من  3انتصارات.
من جهة أخرى ،أنعش المنتخب البلجيكي آماله في التأهل بقلبه
الطاولة على ضيفه البوسني بالفوز عليه  .1-3وكانت البوسنة
البادئة بالتسجيل عبر مهاجم روما اإليطالي ادين دزيكو في الدقيقة
 15بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من منصور مويدزا.
بيد أن فرحة ماندزوكيتش لم تدم سوى  8دقائق حيث تمكن
العب وسط مانشستر يونايتد اإلنكليزي المغربي األصل مروان
فاليني من إدراك التعادل بضربة رأسية أيضا ً إثر تمريرة عرضية
من مواطنه المنتقل حديثا ً إلى الغريم مانشستر سيتي كيفن دي
بروين ( .)23ومنح دي بروين التقدم ألصحاب االرض بتسديدة
رائعة بيمناه من  25مترا ً بعد تمريرة من اكسل فيتسل (.)43
وعزز نجم تشيلسي االنكليزي إيدين هازار تقدم بلجيكا بهدف
ثالث في الدقيقة  78من ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل أوجنيين
فرانييس داخل المنطقة.

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي
وفدا ً من وزارة الخارجية التايالندية ضم السفير دهانات
بونغ سي ساميتا بيندو وقنصل تايالند ري��ا حمصي
ورئيس االتحاد اللبناني للمواي تاي «تاي بوكسينغ»
سامي قبالوي.

إثر اللقاء أشار قبالوي إلى أنه جرى عرض للمهرجان
الثقافي والرياضي في أيار  2016في لبنان ،بدعم من
الحكومة التايالندية ويتخلله مباراة بالمواي تاي «تاي
بوكسينغ» بين لبنان وتايالند ،وقد ن ّوه الوزير حناوي
بهذا النشاط المميز.

رئي�س الملكي يتهم اليونايتد بنق�ص الخبرة
أك���د رئ��ي��س ن���ادي ري���ال م��دري��د
اإلسباني فلورنتينو بيريز أمس
أن صفقة التعاقد مع حارس مرمى
مانشستر يونايتد دافيد دي خيا
فشلت بسبب نقص الخبرة للفريق
اإلداري للشياطين الحمر.
وأجهضت الصفقة قبل دقائق
من إغالق سوق االنتقاالت الصيفية
االثنين ال��م��اض��ي ،وواج���ه النادي
الملكي انتقادات شديدة من وسائل
اإلعالم اإلسبانية ما دفعه إلى اتهام
النادي اإلنكليزي بالتأخر في إرسال
الوثائق الضرورية إتمام الصفقة.
وق��ال بيريز ف��ي ح��دي��ث ل��رادي��و
«كادينا سير» اإلسباني« :ال أريد
تحميل ال��م��س��ؤول��ي��ة لشخص ما
ولكننا ال نفهم كيف استغرق إرسال
بعض الوثائق  8ساعات» ،مضيفاً:
«ال أعتقد بأنه تم القيام بذلك بنية
سيئة .تنقصهم الخبرة .لقد حصل
الشيء نفسه خ�لال صفقة انتقال
(ف��اب��ي��و) ك��وي��ن��ت��راو» ف��ي إش���ارة
إل��ى فشل انتقال المدافع الدولي
البرتغالي إل��ى صفوف مانشستر

ي��ون��اي��ت��د ال��س��ن��ة ال��م��اض��ي��ة ،ه��ذا
الفريق (اإلداري) جديد وتنقصه
الخبرة».
وبعد فشل صفقة دي خيا البالغ
م��ن ال��ع��م��ر ( 24س��ن��ة) ،سيضطر
األخ���ي���ر إل���ى ال��ب��ق��اء ف���ي ص��ف��وف
مانشستر يونايتد على رغم خالفه
منذ شهر مع مدربه الهولندي لويس
فان غال الذي لم يتردد في استبعاده
عن التشكيلة ،وقال بيريز« :إنه (دي
خيا) متأثر جدا ً ألنه كان متحمسا ً
جدا ً لفكرة االنضمام إلينا».

وعلى رغ��م أن بيريز يعتبر منذ
أكثر من سنة أن «ح��ارس المرمى
المستقبلي ل��ري��ال م��دري��د ه��و دي
خيا» فإن رئيس الميرينغي رفض
القول إن فريقه سيعود إلى التعاقد
معه في فترة االنتقاالت الشتوية
علما ً بأن عقده مع الشياطين الحمر
سينتهي في حزيران .2016
واختتم بيريز حديثه بالقول:
«ماذا سيحدث اآلن ،ال أعرف شيئاً،
م ّر وقت قليل على فشل الصفقة وال
يمكننا الحديث عن المستقبل».

البطاقة الخ�ضراء تظهر في �إيطاليا الأ�سبوع المقبل
البطاقات الملونة في كرة القدم سواء الصفراء أو الحمراء
تمنح دائما ً لعقاب أحد الالعبين على سوء سلوك أو تدخل
عنيف أو غيره من األفعال غير الرياضية ،لكن إيطاليا
االس��ب��وع المقبل ستشهد وج��ود البطاقة الخضراء في
المالعب.
وكشفت صحيفة «ستامبا» اإليطالية أنه تقرر استخدام
البطاقات الخضراء في الدرجة الثانية في إيطاليا لمكافأة
الالعبين على السلوك الجيد وال��روح الرياضية واللعب

النظيف.
التقرير أشار إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد األسبوع
المقبل والغرض منه زيادة الروح الرياضية وفرض مبدأ
الثواب والعقاب ،حيث أكد مسؤولو في التحكيم أنه يجب أن
تتم مكافأة الالعبين كما تتم معاقبتهم.
الصحيفة أكدت أن هذه البطاقة الجديدة من الممكن أن
يتم تجريبها في المستقبل القريب في الدرجة األولى بعد
معرفة صداها في «السيريا ب».

فينغر يفتح النار على منتقدي �آر�سنال
فتح الفرنسي آرسين فينغر المدير
الفني لنادي آرسنال اإلنكليزي لكرة
القدم ،النار على النقاد الرياضيين
ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��دون أداءه ومستوى
الفريق عبر وسائل اإلعالم المختلفة
وال��ف��ض��ائ��ي��ات ،م��ش��ي��را ً إل���ى أنهم
يتحدثون م��ن دون أي وث��ائ��ق أو
دالئل.
وقال فينغر في تصريحات نشرتها
صحيفة «م��ي��رور» اإلنكليزية« :في

الحقيقة أحترم جميع األراء واألفكار،
لكن األراء التي سأسمعها يجب أن
تكون موثقة ،وليست مجرد بعض
الكلمات تخرج من أفواه النقاد».
وأض���اف« :ف��زت بكأس االتحاد
اإلنكليزي الموسم الماضي ،وبالطبع
لن يفوز فريق بتلك البطولة إال لو كان
يتمتع بعقلية قوية ،ولهذا لن أسمع
للنقاد ال��ذي��ن يهاجمون شخصية
الفريق».

وت��اب��ع« :النقاد مجرد أشخاص
أم��ام الكاميرات ،يعطون أراءه���م،
وعلينا أن نتقبل ذلك ،لكن إذا أعطى
ناقد رأيا ً خاطئاً ،لكن يعود أحد بعد
فترة ويقول له إنه أخطأ».
يذكر أن النجم السابق غاري نيفيل
محلل قنوات «سكاي سبورتس» ،قد
هاجم فينغر وأش��ار إلى إلى أنه هو
وفريقه ال يملكان شخصية البطل
والمقومات الالزمة لالنتصارات.

