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الإدارة الأميركية تب ّرر ف�شل تحالفها في مكافحة الإرهاب بذرائع ّ
متعددة
خطر اإلرهاب وكيفيّة مواجهته ،ش ّكل الملف
األبرز على شاشات القنوات العالمية ،حيث تحاول
اإلدارة األميركية اختالق ذرائع متعدّدة لتبرير
فشل استراتيجيّتها لمكافحة إرهاب تنظيم «داعش»
في المنطقة ،فبعد مرور عام ونصف العام على
عمل التحالف الدولي لم تظهر أ ّية نتائج عملية،
بل بلغت قوة التنظيم في هذه المدة ذروتها ،حيث
سيطر على العديد من المدن في كل من سورية
والعراق تحت أنظار دول التحالف التي ترصد
مقاتلي التنظيم عبر األقمار الصناعية .إال أنّ هذه
اإلدارة تستمر بإخفاء فشلها وتعلن استمرار هذه
االستراتيجية ،التي اعتبرها وزير الخارجية ،جون
كيري ،بأنها «مستمرة و ُتجدي نفعاً» .بينما تناولت
قنوات أخرى هجوم قوات النظام التركي على إحدى
القرى قرب مدينة أرجيش في محافظة وان شرق
تركيا ،وقتلها عددا ً من سكانها.
فقد ح ّذرت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب
الديمقراطي التركي فيغن يوكسك داغ ،من أنّ قوات
األمن التركية تسعى إلى تصفية الشعب والقضاء
عليه في مدينة سيلفان من دون أي مبرر.
الملف النووي اإليراني ش ّكل مادة رئيسية
للحوار ،فدعا عضو لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي محمد
حسن آصفري ،المسؤولين اإليرانيين إلى الحذر
من نكث العهد األميركي في االتفاق النووي.

كيري لـ«�سي �أن �أن» :العمل مع تركيا
كان �ضمن ا�ستراتيج ّيتنا �ض ّد «داع�ش»
�آ�صفري لـ«فار�س» :يجب الحذر من نكث
العهد الأميركي في االتفاق النووي

يوك�سك داغ لـ«�أي �أم �سي التركية»:
القوات التركية ت�سعى
�إلى ت�صفية ال�شعب في �سيلفان

دعا عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشورى اإلسالمي محمد حسن آصفري ،المسؤولين اإليرانيين إلى
الحذر من نكث العهد األميركي في االتفاق النووي.
ودعا آصفري لعدم تكرار اتفاقية الجزائر(بين إيران وأميركا
حول قضية رهائن السفارة األميركية السابقة بطهران) والعمل على عدم خسارة إيران في االتفاق.
وقال« :إنّ التاريخ معلّم الجميع ،فنحن في اتفاقية الجزائر وفي أمور أخرى الحظنا نكث العهد األميركي،
مبيّنا ً أنّ أميركا تواصل دائما ً سياستها المتغطرسة والعدائية في العالم ،وهي لم تلتزم بأي عهد».
ودعا عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس ،المسؤولين اإليرانيين إلى عدم التس ّرع
الطرد المركزي قبل أخذ الضمانات الالزمة بأن ين ّفذ ّ
في تنفيذ االتفاق النووي ،ومنها جمع أجهزة ّ
الطرف
اآلخر التزاماته.

أ ّكدت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي
فيغن يوكسك داغ ،أنّ الشرطة التركية اعتدت على المشاركين
في المظاهرة االحتجاجية ض ّد الحصار على مدينة سيلفان التابعة
لديار بكر من دون تحذير ُمسبق ،وتعاملت بوحشية والمباالة وبعدم الشعور بأي مسؤولية إنسانية تجاه
المتظاهرين ،مؤ ّكدة أنّ قوات األمن التركية تسعى إلى تصفية الشعب والقضاء عليه في مدينة سيلفان ،من
دون أيّ مبرر».
وتابعت يوكسك داغ بالقول« :لم ن َر قوات أمن تابعة للدولة أو موظفي الدولة أو ناسا ً مكلّفين بتحقيق
األمن العام في سيلفان ،ولكن يوجد هناك مجموعة فاقدة للوعي ومبرمجة الرتكاب جرائم القتل».

قال وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،إن االستراتيجية
التي انتهجتها أميركا ض ّد تنظيم «داعش» مستمرة ،وتجدي نفعاً.
وأضاف كيري« :االستراتيجية واضحة ،حيث قال الرئيس أوباما
ومنذ البداية إننا سنقوم بإضعاف ومن ث ّم هزيمة تنظيم «داعش»،
وسنقوم بتدعيم استقرار دول مجاورة مثل األردن ولبنان ،والعمل مع تركيا في الوقت الذي نسعى فيه إلى
إيجاد تسوية سياسية».
وتابع« :هذه االستراتيجية التي كانت وقتها والجارية اآلن ،وهي تجدي نفعا ً الى ح ٍّد معين ،ربما ليس
بالسرعة التي نريدها ولكننا نحرز مكتسبات مه ّمة حيث ت ّم تأمين ما نسبته  75في المئة من الحدود بين
سورية وتركيا ،وهناك جزء نخوض فيه عمليات مع تركيا في سبيل تأمين ما تب ّقى إلى جانب الضغط
الموضوع على مدينة الرقة».
وأضاف« :إذا جمعنا ما يجري في العراق وما يجري في سورية ،فإنّ هناك حجما ً هائالً من الضغط على
تنظيم «داعش» .المناطق التي يسيطر عليها التنظيم تقلّصت بنحو  17ألف كيلومتر مربع».
وعن العمليات التي يقوم بها األك��راد في سنجار ،قال كيري« :هناك مجموعة من مقاتلي «داعش»
متمركزين في المدينة ،وهناك مجموعة كبيرة من قوات البيشمرغة يتقدّمون باتجاههم في الوقت الحالي،
ودورنا بتوفير الغارات الجوية ،وأنا مقتنع بأنّ سنجار سيت ّم تحريرها كما ح ّررنا تكريت ،وفي الوقت
الحالي تتقدم القوات العراقية باتجاه الرمادي».

ريا�ضة
الكال�سيكو الأول بغياب القدي�س كا�سيا�س وت�شافي
ينتظر عشاق المستديرة حول العالم ،يوم
السبت المقبل بفارغ الصبر ،لمتابعة ،كالسيكو
الليغا ،عندما يستضيف فريق ريال مدريد غريمه
األزلي ،فريق برشلونة ،في معقله (سانتياغو
بيرنابيو) ،وذلك ضمن منافسات الجولة 12
من بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ولعل أب��رز الغائبين عن كالسيكو الموسم
ال��ج��اري ،هما القائدان السابقان للفريقين،
«القديس» إيكر كاسياس ،الحارس السابق
للملكي ،و«زرقاء اليمامة» تشافي هيرنانديز،
مايسترو خط وسط الكتالوني ،حيث يعتبر هذا
الكالسيكو األول منذ عام  1998الذي يشهد عدم
وجود أحد األسطورتين ،تشافي أو كاسياس
ضمن تشكيلة الغريمين.
وشهدت الجولة  28من ال��دوري اإلسباني
م��ن ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ال��ع��ن��اق األخ��ي��ر بين
األسطورتين تشافي وكاسياس في ملحمة
الكالسيكو ،في اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة
بنتيجة  ،1-2فغادر القديس أسوار السانتياغو
متوجها ً للبرتغال لحماية عرين بورتو
بيرنابيو
ّ
قبل اعتزاله اللعب ،في حين ترك زرقاء اليمامة
قلعة الكامب نو ليحمل اسم السد القطري.

القديس

شهد موسم  2000وتحديدا ً  27شباط أول
ظهور لكاسياس معشوق جماهير النادي الملكي
في مباريات الكالسيكو ،وتمكن من الحفاظ على
نظافة شباكه في مباراة اإلي��اب التي انتهت
بفوز الملكي 3-صفر ،ويعتبر «القديس» هذه
المباراة من الذكريات الرائعة بالنسبة له،
وتعتبر مباراة الكالسيكو في كأس الملك عام

 2011والتي انتهت بفوز الملكي 1-صفر ،آخر
مباراة خرج فيها كاسياس بشباك نظيفة أمام
برشلونة.
منذ الموسم  2000/1999وح��ت��ى آخر
مواسمه في  ،2015/2014خاض كاسياس
 37كالسيكو ،م��ع��ادال ً رق��م ك��ل م��ن راؤول
غونزاليس وفيرناندو هييرو ،تفاصيلها كانت
 13فوز و 14خسارة والتعادل كان الحكم في
 10مباريات ،تلقى فيها كاسياس  63هدفا ً
( 47في ال��دوري و 5في الكأس و 8في كأس
السوبر و 3في دوري األبطال) ،ويعتبر ميسي
أكثر العب برشلوني سجل في مرمى «القديس»
برصيد  18هدفاً.

زرقاء اليمامة

يعتبر تشافي مايسترو خط وسط الفريق
الكتالوني ،وكانت انطالقة حكايته مع الكالسيكو
ف��ي موسم  ،1999/1998وت��ح��دي��دا ً ف��ي 14
شباط  ،1999ظهر تشافي للمرة األول��ى في
الكالسيكو تحت قيادة الهولندي لويس فان غال،
في المباراة التي انتهت بفوز البلوغرانا بثالثية
نظيفة ،ويمتلك تشافي في سجله رقم قياسي
خاص بالكالسيكو ،حيث يعتبر الالعب الوحيد
ال��ذي تمكن م��ن صناعة  4أه���داف ف��ي مباراة
واحدة ،وكان ذلك في موسم  2009/2008في
المباراة التي انتهت بفوز برشلونة .2-6

عالمة كاملة للإكوادور وفوز �أول لبوليفيا
فازت اإلكوادور على أوروغواي في مواجهة
بين صاحبي العالمة الكاملة ،وبفضل تعادل
تشيلي أم���ام ك��ول��وم��ب��ي��ا ،أص��ب��ح��ت كتيبة
تريكولور هي المتصدر الوحيد في تصفيات
أميركا الجنوبية لكأس العالم روسيا 2018
.FIFA
وفي المباراة األخ��رى من الجولة الثالثة،
ف��ازت بوليفيا على فنزويال لتخرج من قاع
ج��دول الترتيب ،وه��و المكان ال��ذي أصبحت
تحتله اآلن كتيبة فينوتينتو ،على األقل حتى
يُواجه منتخب بيرو نظيره باراغواي أمس .أما
مباراة األرجنتين والبرازيل التي كان يجب أن
ُتجرى يوم الخميس  12فقد تم تأجيلها لمدة
 24ساعة بسبب سوء األحوال الجوية.

مباراة القمة
(كولومبيا  1-1تشيلي)

وضعت كولومبيا حدا ً لسلسلة االنتصارات
المتتالية التي حققتها تشيلي بعد انتزاعها
تعادال ً ثمينا ً في سانتياغو .كان يبدو أن ك ّل
شيء يسير كما تشتهيه الروخا عندما افتتح
فيدال باب التسجيل في اللحظات األخيرة من
الشوط األول .ولكن كتيبة لوس كافيتيروس
استعادت توازنها وحققت التعادل عن طريق
جايمس رودريغيز ال��ذي لم يُسجل لمنتخب
بالده منذ تشرين األول  .2014وبهذه الطريقة،

وضعوا حدا ً لخمسة انتصارات متتالية كان قد
حققها بطل أميركا داخل الديار في التصفيات.

المباريات األخرى

استعرضت اإلك����وادور قوتها الهجومية
ال��ض��ارب��ة للفوز ب��ج��دارة واس��ت��ح��ق��اق على
أوروغواي بنتيجة  1-2في كيتو ،لتبقى الفريق
الوحيد الذي حقق العالمة الكاملة في التصفيات
الحالية .حيث سجل فيليبي كايسيدو وفيديل
مارتينيز هدفي كتيبة تريكولور التي لم تتجرع
مرارة الهزيمة في ثالث مباريات أما نظيرتها ال
سيليستي في تصفيات كأس العالم .FIFA
سجل إدينسون كافاني ،في عودته من
فيما
ّ
اإليقاف الذي تع ّرض له في بطولة كوبا أميركا،
هدف التعادل الموقت.
كما ق�دّم��ت بوليفيا أداء ُمقنعا ً سمح لها
بسحق فنزويال ( )2-4في الباز وحصد أولى
نقاطها في التصفيات .حيث اعتمدت كتيبة
ألتيبالنو على تألق رودريغو رامايو الذي سجل
هدفين ،لتضع حدا ً لسلسلة من مباراتين من
دون الفوز على كتيبة فينوتينتو داخل الديار
وسجل رودي كاردوزو وخوان
في التصفيات.
ّ
كارلوس آرسي من ركلة جزاء الهدفين اآلخرين.
فيما و ّق��ع توماس رينكون وريتشارد بالنكو
على هدفي المنتخب الزائر.

العب اليوم
(رودريغو رامايو (بوليفيا)

غاب مهاجم ذا سترونغيت ،البالغ من العمر
 25سنة ،عن الجولتين األوليين من التصفيات
بسبب اإلص��اب��ة .ولكنه ع��رف كيف يستغ ّل
ظ��ه��وره األول ف��ي المسابقة بمشاركته في
األهداف األربعة التي سجلتها بوليفيا في مرمى
فنزويال .باإلضافة إلى تسجيله الهدفين األول
والثالث ،ساهم في الثاني بتمرير الكرة بالرأس
والتي انتهت بارتكاب خطأ على داميان ليزو
داخل منطقة العمليات ،والرابع الذي سجله
ك��اردوزو بعد ص ّد حارس المرمى لتسديدته
القوية.

كاسيدو لم يتو ّقف

بعد تسجيله في مرمى أوروغ��واي ،أصبح
فيليبي كايسيدو الالعب الوحيد ال��ذي يه ّز
الشباك في جميع الجوالت الثالث حتى اآلن.
سجل فيليبي  11ه��دف�ا ً في
وف��ي المجموع
ّ
التصفيات ،وهو الرقم الذي يسمح له بمعادلة
رقم إدينسون مينديز باعتباره ثاني أفضل
هداف من اإلكوادور في هذه المسابقة ،وقد حقق
ذلك في نصف عدد المباريات ( 22مقابل .)44
أما المرتبة األولى فهي من نصيب أجوستين
ديلجادو برصيد  16هدفا ً (في  31مباراة).

قن�صل الو�س يك ّرم بعثة منتخب الو�س لكرة القدم
م��ن��ذ ذل���ك ال��م��وس��م ول��غ��اي��ة رح��ي��ل��ه في
 ،2015/2014لعب تشافي  42كالسيكو،
معادال ً رقم اإلسبانيين خينتو وسانشيز ،نجوم
ريال مدريد ،كأكثر من لعب الكالسيكو ،جاءت
تفاصيلها على النحو التالي 17 ،ف��وزا ً و13
هزيمة ،وكان التعادل حكما ً في  12مواجهة،
وسجل تشافي خ�لال مسيرته  5أه��داف في
م��ب��اري��ات الكالسيكو ( 4منها ف��ي مسابقة
ال��دوري) ،وكان أول أهدافه في مرمى الملكي
بتاريخ  16آذار من عام .2002
رحل تشافي عن البلوغرانا ،وترك كاسياس
أل��وان الميرنغي ،إال أن العالقة التي جمعت
القديس بالمايسترو ،كانت أقوى من التنافس
بين برشلونة وري���ال م��دري��د ،فكانا دائ��م�ا ً
مثاال ً يحتذى به إذا أردن��ا التحدّث عن الروح
الرياضية ،والعالقة التنافسية الجميلة ،ولع ّل
دفاعهم سوية عن أل��وان المنتخب اإلسباني
ّ
وطدت هذه العالقة في ما بينهم.
الجدير بالذكر أن تشافي وكاسياس لطالما
لعبا دور العقالء في الناديين خصوصا ً في
مواجهات الكالسيكو ،التي تشهد بالعادة الكثير
من المشاحنات بين الالعبين ،والتي كانت
تنتهي عند وص��ول أحد الالعبين إلى موقعة
الشجار أو المخالفة ،وذل��ك لما يحمالنه من
ثقل بين الالعبين بالنظر لسنهما وخبرتهما في
المالعب.
فكيف سيكون طعم الكالسيكو من غير وجود
هذا الثنائي ،وهل سيعتاد عشاق الكرة اإلسبانية
على غيابهما كما اعتاد على غياب الكثير من
األسماء من قبلهم ،أم أن لكاسياس وتشافي
مكانة خاصة في قلوب أنصار الغريمين!؟

ك ّرم قنصل الوس في لبنان جاك
الحكيم أف���راد بعثة منتخب الوس
في كرة القدم في مطعم قصر النخيل
الضبية ،في حضور السلك القنصلي
عميد القناصل ج��وزي��ف حبيس،
رئ��ي��س االت��ح��اد اللبناني لليخوت
قنصل األوروغواي الفخري الكومودور
إدم��ون ش��اغ��وري ،المهندس هنري
صفير وعدد كبير من القناصل.
ال��ب��داي��ة ،بالنشيدين الوطني
اللبناني ودولة الوس ،ثم كانت كلمة
للقنصل الحكيم الذي شكر الحضور

على تلبية ال��دع��وة ن��اق�لاً تحيتي
وزير الشباب والرياضة العميد عبد
المطلب الحناوي ورئيس االتحاد
اللبناني لكرة ال��ق��دم هاشم حيدر
واعتذارهما ع��ن الحضور «بسبب
الوضع الراهن والطارئ والظروف
المأساوية والصعبة التي تم ّر فيها
البالد».
�وج��ه إل��ى الالعبين بالقول:
وت� ّ
«نحن نعتبر المباراة التي خضتموها
باألمس جمعت المنتخبين الشقيقين
وكانت من ضمن المنافسة الرياضية

الشريفة وأت��ت ف��ي إط��ار التعارف
والمحبة».
وكانت كلمة لرئيس اتحاد الوس
لكرة ال��ق��دم خامبينغ فونغخانتي
الذي شكر القنصل الحكيم على «هذه
المبادرة الكريمة».
أما مدرب المنتخب الضيف ستيف
دابي فأشار إلى أن المبادرة «ترسيخ
وتأكيد على جمع العائلة الواحدة».
ثم وزع الحكيم ال��دروع والهدايا
على أعضاء بعثة المنتخب الضيف
كافة وتم تبادل القمصان الرياضية.

لجنة الأخالق التابعة للفيفا تغ ّرم فيار
ات��خ��ذت الغرفة القضائية التابعة للجنة األخ�لاق
المستقلة برئاسة هاني يواكيم إيكرت قرار بفرض غرامة
على نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس االتحاد
اإلسباني آنخل ماريا فيار.
كما ق��ررت اللجنة الجمعة  13تشرين الثاني إيقاف
جان غي بليز مايوالس نائب رئيس االتحاد الكونغولي،
وبادجي مومبو وانتيتي األمين العام لالتحاد الكونغولي
لمدة ستة أشهر.
وصدرت هذه القرارات بنا ًء على التحقيقات التي أجرتها
لجنة التحقيقات التابعة للجنة األخالقيات برئاسة
كورنيل بوربلي.
وقد توصلت التحقيقات إلى تو ّرط مايوالس وانتيتي
في أفعال تنتهك المادة « 12القواعد العامة للسلوك»

والمادة « 20عرض وقبول الهدايا والمزايا األخرى» من
ميثاق أخالقيات فيفا ،وقد تم إيقاف المسؤولين لمدة
ستة أشهر مع الوضع في االعتبار أنه كان قد اتخذ قرار
بإيقافهم موقتا ً لمدة  135يوما ً ما يعني أن فترة اإليقاف
المتبقية من تاريخ إبالغهم بالقرار تبلغ  45يوماً.
أما فيار فقد تقاعس عن االلتزام بالقواعد العامة للسلوك
المنوطة بمسؤولي كرة القدم في سياق التحقيقات التي
أجراها الرئيس السابق لغرفة التحقيقات التابعة للجنة
يخص عروض استضافة نسختي 2018
األخالق في ما
ّ
و 2022لكأس العالم ما يعني انتهاكه للمادة  13من ميثاق
أخالقيات الفيفا .ونظرا ً ألنه أفاد الحقا ً بالتزامه بالتعاون
وأظهر استعداده لذلك ،فقد اكتفت الغرفة بتوجيه تحذير
له وفرض غرامة عليه تبلغ  25ألف فرنك سويسري.

موتكو ي�أمل اتخاذ قرار عادل
الموجهة للريا�ضيين الرو�س
في االتهامات
ّ
أعلن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو أن
موسكو ستفعل كل ما بوسعها إلقامة منظمة شفافة
لمكافحة المنشطات في روسيا ،معربا ً عن أمله في
اتخاذ قرار دولي عادل بشأن اتهامات الرياضيين
الروس.
وق��ال موتكو للصحافيين أم��س ،إنه يجب على
االتحاد الدولي أللعاب القوى أن يتخذ قرارا ً متوازنا ً
بشأن االتهامات الموجهة إلى الرياضيين الروس،
مؤكدا ً أن هذا القرار يجب أال يكون معاديا ً لروسيا
وأنه يجب «حماية الرياضيين النزهاء».
يذكر أن مجلس االتحاد الدولي أللعاب القوى
سيعقد الجمعة اجتماعا ً طارئا ً لبحث قضية تعليق
عضوية االتحاد الروسي أللعاب القوى على أساس
تقرير اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة
المنشطات ،وق��د ي��ؤدي ق��رار المجلس إل��ى منع
المنتخب الروسي في ألعاب القوى من المشاركة في
المسابقات الدولية.
وأكد وزير الرياضة الروسي« :ندفع مليون دوالر
من الرسوم للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
و 300ألف لليونسكو .هل نفعل ذلك للغطاء على
مدرب أو رياضي؟ إن ذلك اتهام سخيف .وإذا كانت
هذه اإلجراءات غير كافية فإنه يجب أن نتخذ طوعا ً

وعلنا ً المزيد من اإلجراءات».
وق��ال موتكو إن رئيس االتحاد الدولي أللعاب
القوى سيباستيان كوو تعهد في حديث معه أنه
لن يسمح بأن تسود مشاعر معادية لروسيا وأنه
سيفعل كل ما بوسعه لكي يكون قرار االتحاد الدولي
قرارا ً نزيهاً.
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي« :ال��ري��اض��ي يتعاطى
المنشطات بموافقته فقط .وذل��ك خيار خاص به
تماماً .هناك في العالم  53بلدا ً تعتبر حالتها في هذا
المجال ،وال يحدث شيء هناك».
يذكر أن اللجنة المستقلة للوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات عقدت مؤتمرا ً صحافيا ً في
جنيف في  9تشرين الثاني واتهمت روسيا في
ارت��ك��اب م��خ��ال��ف��ات ك��ث��ي��رة ف��ي م��ج��ال استعمال
المنشطات ،ورأت أن هيئة األمن الفدرالية الروسية
ووزي���ر ال��ري��اض��ة يتحمل ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن ه��ذه
المخالفات.
تجدر اإلشارة إلى أن  323من الرياضيين الروس
يتطلعون للمشاركة في األلعاب األولمبية في ريو
دي جانيرو في عام  2016المقبل ضمن المنتخب
الروسي أللعاب القوى.

كري�ستيانو رونالدو
يغلق الأبواب
�أمام الأندية الخليجية
أغلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم
فريق ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،الباب تماما ً
أم��ام فكرة اختتام مسيرته الكروية باللعب ألحد
األندية الخليجية.
وذكر رونالدو في حوار مطول مع قناة (آي تي
في)« :تركيزي األكبر على إنهاء مشواري في بطوالت
على أعلى مستوى ،ألنني أسعى الختتام مسيرتي
من الباب الكبير».
وأض��اف رونالدو« :أمامي ستة أو سبعة أعوام
حتى اعتزل وأري��د إنهاء مسيرتي بأفضل شكل،
بكرامة ،وداخل ناد كبير».
وتابع أفضل العب في العالم العامين األخيرين:
«هذا ال يعني أن االنتقال ألحد األندية األميركية أو
اللعب في قطر واإلم��ارات فكرة سيئة ،ولكن ال أرى
نفسي في هذه الدوريات».
وأك��د رونالدو« :أشعر بارتياح كبير وبسعادة
داخل ريال مدريد» ،ولكنه عاد وأشار إلى أنه «ال أحد
يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل».
وث���ار ج��دل ش��دي��د ح��ول مستقبل كريستيانو
رونالدو داخل جدران النادي الملكي ،حيث أشارت
تقارير صحفية عديدة إلى أن ال��دون سيرحل عن
ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ،ورشحته أيضا ً
لالنضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو
العودة لناديه القديم مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

