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�أزمة الالجئين ت�شكل خطر ًا كبير ًا على �أوروبا والعالم
تصدرت أزمة الالجئين السوريين اهتمامات القنوات الفضائية العالمية بعد تدفق
المزيد من الالجئين السوريين الى أوروبا التي دقت ناقوس الخطر وتداعت لبحث إمكان
وقف الهجرة الخارجية واتخاذ إجراءات تحول دون عبور المهاجرين الى دولها ،فيما
تحول هذا األمر الى عامل انقسام على الساحة االوروبية بعد تورط بعض الدول بدعم
اإلرهاب في سورية وها هي اليوم تستغل أزمة الالجئين ألسباب سياسية واقتصادية
وعسكرية ،منها التلويح بتحرك عسكري ضد تنظيم «داعش» في سورية.
وفي هذا السياق ،أعلن رئيس ال��وزراء البلجيكي شارل ميشال أن بالده تدرس بدء
عملية عسكرية في سورية ضد تنظيم «داعش» وذلك من أجل وقف تدفق الالجئين.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ،أن فرنسا نفذت حتى اآلن طلعتين
جويتين فوق سورية ،ولم تتخذ القرار بعد بشن غارات ضد «داعش».
ذكرى أحداث  11أيلول عام  2001في الواليات المتحدة ،كانت أيضا ً محط متابعة
اعالمية ،ال سيما التركيز على الموقف السعودي ال��ذي انكر بداية ضلوع مواطنين
سعوديين في العملية.
فأكد ب��وب غ��راه��ام ،الرئيس المشارك في لجنة التحقيق في الهجمات تلقي بعض
منفذي الهجوم لمساعدات مالية ودعم من عمالء سعوديين.
وأوض��ح السفير األميركي األسبق في السعودية روبيرت ج��وردان ،إن رد الملك
سلمان بن عبد العزيز بعد وقوع هجمات  11أيلول  2001كان حازما ً وصارما ً بإنكار
أي تورط سعودي في العملية.

لمرحلة انتقالية تضم مكونات من النظام والمعارضة في آن واحد .وأشار إلى أن «فرنسا على جاهزية
للتحاور مع الجميع حتى مع الروس واإليرانيين ،حلفاء النظام في سورية».
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن نيته التطرق للموضوع مع نظيره الروسي ،سيرغي الفروف،
نهار السبت على هامش المحادثات التي ستجري بينهما في برلين حول األزمة األوكرانية ،حيث سيطلب
توضيحات من نظيره الروسي ،حول تواجد عسكريين روس في سورية.

مي�شال لـ«�آر تي في» :بلجيكا تدر�س بدء
عملية ع�سكرية �ضد «داع�ش» في �سورية
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن بالده تدرس بدء
عملية عسكرية في سورية ضد تنظيم «داعش» وذلك من أجل وقف
تدفق الالجئين.
وشدد ميشال على ضرورة تدخل بلجيكا في سورية حتى من
دون الحصول على دعم األمم المتحدة وذلك من خالل وسائل قانونية أخرى» ،مشيرا ً الى أنه «إما أن يكون
لدينا تفويض من األمم المتحدة أو يمكن استخدام التشريعات الدولية االخرى وحق الدفاع عن النفس».
وأوض��ح أن «االتصاالت والمشاورات مستمرة سواء على الصعيد الوطني أو األوروب��ي لبحث هذه
القضية».

غراهام لـ«راديو �سايرو�س»:
بع�ض منفذي هجوم � 11أيلول على �أميركا
تلقوا الدعم من عمالء �سعوديين
قال بوب غراهام ،الرئيس المشارك في لجنة التحقيق بهجمات
 11أيلول العام  ،2001إنه مما ال جدال فيه هو تلقي بعض منفذي
الهجوم مساعدات مالية ودعم من عمالء سعوديين ،مطالبا ً الرئيس
باراك أوباما بالكشف عن الصفحات الـ 28السرية التي تم اخفائها من تقرير التحقيقات.
وأعرب غراهام عن اعتقاده بأن «الدليل بوجود بعض المساعدة والدعم المالي من قبل عميل سعودي
لبعض منفذي الهجوم ال جدال فيها ،واعتقد من وجهة نظري الخاصة أن نشر هذه الوثائق سيكشف أن
هناك شبكة لدعم مختطفي الطائرة الـ ،19شبكة سمحت لهؤالء األشخاص وأغلبهم ال يتحدثون االنكليزية
ولم يسافروا إلى أميركا من قبل إلى جانب أن أغلبهم حاصل على تعليم محدود بتنفيذ مثل هذا الهجوم
المعقد في ايلول .»2001
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فابيو�س لـ«بي �أف �أم تي في» :فرن�سا لم تتخذ
القرار ب�شن غارات �ضد «داع�ش» في �سورية
أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ،أن فرنسا نفذت
حتى اآلن طلعتين جويتين فوق سورية ،ولم تتخذ القرار بعد بشن
غارات ضد تنظيم «داعش».
وتابع فابيوس« :نحن متأكدون بأن هذا التنظيم يهدد أمننا
انطالقا ً من سورية ،لذلك يحق لنا أن ننفذ طلعات استطالع دفاعا ً عن النفس».
وكرر فابيوس تمسكه باستراتيجية فرنسا تجاه األزمة السورية ،حيث أكد الحل السياسي والتحضير

جوردان لـ«�سي �أن �أن» :ال�سعودية �أنكرت
بداية تورط �سعوديين ب�أحداث � 11أيلول
قال روبيرت جوردان ،السفير األميركي األسبق في السعودية،
إن رد الملك سلمان بن عبد العزيز بعد وقوع هجمات  11أيلول
 2001كان حازما ً وصارماً.
وتابع جوردان« :أول ردود الفعل التي قمت بها بعد سماع أنباء
وقوع الهجوم كان باالتصال باألمير سلمان وكان أمير الرياض حينها قبل أن يصبح الملك حالياً ،ورده
كان واضحا ً وحازما ً أن هذا العمل ال يمكن أن ينفذه سعوديون وأنه ال بد من أن يكون هناك يد للموساد
اإلسرائيلي».
وأض��اف« :رد األمير سلمان كان ذاته الذي حظيت به من وزير الداخلية حينها األمير نايف ،وكان
علي االستشهاد بملخص للـ CIAألبين لبعض هؤالء األمراء دالئل على أن من قام بخطف الطائرات هم
سعوديون بالفعل ...أعتقد أن السعوديين كانوا في حالة إنكار كبيرة وتطلب األمر منا جهدا ً كبيرا ً لتطوير
التعاون والتي أثمرت بالنهاية».
وحول سؤال لوصف الملك سلمان على خلفية المدة الطويلة التي تعامل بها معه« :كان حاكما ً للرياض
لنحو خمسين سنة وبدأ في ذلك عندما كان في العشرينات من عمره ،وكان يعتبر واحدا ً من أكثر الشخصيات
التي تعمل بجد كبير في الدولة وكان يتواجد في مكتبه عند الساعة الثامنة صباحا ً في كل يوم».
وأضاف« :عندما عُ ين األمير سلمان بمنصب وزير الدفاع ذهب إلى الوزارة في الساعة الثامنة صباحا ً
حيث أن الشخص الوحيد الذي كان موجودا ً هو حارس البوابة ،وفي اليوم التالي كان الجميع في الوزارة
عند الساعة الثامنة صباحاً».

ريا�ضة
مواجهة �ساخنة بين ال�شياطين الحمر وليفربول
ويوفنتو�س ي�أمل بانطالقة جديدة ودربي ميالنو في الواجهة

عدم تفاهم وا�ضح ي�شتت
�صفوف منتخب �سورية للنا�شئين

سيتجدد ال��ص��راع م��رة أخ���رى بين فريقي
مانشستر يونايتد وليفربول ،الناديين األكثر
تتويجا ً بلقب ال��دوري اإلنكليزي ،وذلك حينما
يلتقيان على ملعب أولد ترافورد (معقل يونايتد)
في المرحلة الخامسة للمسابقة اليوم.
ويتطلع الفريقان الستعادة اتزانهما مجددا ً
بعدما تلقيا خسارتهما األولى في المسابقة هذا
الموسم ،قبل أن تتوقف البطولة لمدة أسبوعين
بسبب إق��ام��ة م��ب��اري��ات الجولتين السابعة
وال��ث��ام��ن��ة للتصفيات المؤهلة ل��ك��أس األم��م
األوروبية (يورو .)2016
وخسر ليفربول  8م��رات خ�لال المواجهات
العشر األخ��ي��رة التي جمعته مع يونايتد في
أول��د ت��راف��ورد ب��ال��دوري ،ولكن مدافع الفريق
ناثانيل كالين أك��د أن ناديه سيقاتل من أجل
حسم اللقاء لمصلحته .وص��رح كالين لقناة
ليفربول التلفزيونية« :إن العمل الجاد وأخذ
زم��ام المبادرة سيكونان مفتاح ف��وز ليفربول
بالمباراة» .وأضاف مدافع ليفربول« :نحن في
حاجة الى أن نقاتل منذ البداية ،ويتعيّن علينا
عدم السماح لهم بالسيطرة على مجريات األمور،
بإمكاننا خلق المشاكل لهم بما نمتلكه من العبين
أكفاء في الهجوم».
المرجح أن تشهد المباراة الظهور األول
ومن
ّ
لديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد
في المسابقة هذا الموسم عقب فشل انتقاله إلى
ريال مدريد اإلسباني مؤخراً .ولم يشارك دي خيا
مع يونايتد في مبارياته األربع األولى بالمسابقة
بسبب شعور لويس فان غال مدرب الفريق بعدم
جاهزية الحارس اإلسباني من الناحية الذهنية
في ظ ّل التكهّنات التي أشارت إلى قرب انتقاله
إلى الفريق الملكي.
وحافظ دي خيا على نظافة شباكه خالل
مشاركته في فوز منتخب ب�لاده ( )0 – 1على
مقدونيا ف��ي تصفيات ي���ورو  2016الثالثاء
الماضي ،وذلك في المباراة األولى التي يخوضها
هذا الموسم .وقال حارس يونايتد عقب المباراة:
«شعرت بأنني على ما ي��رام .إنني أريد اللعب
حقاً» .وأوض��ح دي خيا« :إنني في حاجة اآلن
الى مواصلة العمل ومعرفة ما إذا كان لدي بعض
ّ
الحظ الجيد مع فريقي أيضاً».
من جانبه ،أع��رب لوكاس ليفا الع��ب وسط
ليفربول عن تطلّعه للمشاركة في الديربي.
وكشف ليفا للموقع اإللكتروني الرسمي لليفربول:
«ربما يعتبر هذا اللقاء أحد أكبر المواجهات في
المسابقة هذا الموسم .أعتقد أن تحقيقنا نتيجة
جيدة هناك سيمنحنا الكثير من الثقة للمضي
قدما ً في البطولة».
في المقابل ،يح ّل تشيلسي (حامل اللقب)
ضيفا ً على إيفرتون اليوم في مواجهة حرجة
لفريق ال��م��درب البرتغالي ج��وزي��ه مورينيو.
ولم يحصل تشيلسي سوى على  4نقاط فقط
خالل  4لقاءات ،ليحقق الفريق بذلك ثاني أسوأ
بداية في تاريخه بالبطولة .ويحتل تشيلسي
ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث عشر ف��ي ترتيب المسابقة،
متأخرا ً بفارق  8نقاط عن الصدارة التي يحتلها
مانشستر سيتي .ويعاني تشيلسي كثيرا ً من
المشاكل الدفاعية هذا الموسم ،بعدما اهتزت
شباكه  9مرات خالل لقاءاته األربعة األولى في
المسابقة ،على عكس الصالبة التي ا ّتسم بها
دفاعه في الموسم الماضي الذي شهد تلقيه 32

يقيم منتخب سورية لكرة القدم للناشئين معسكرا ً تدريبيا ً
في مدينة كراسنودار الروسية ضمن تحضيراته لنهائيات
كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي الشهر المقبل .والتقى
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين ،في رحلته نحو كأس
العالم ،مضيفه فريق كراسنودار في أولى مباريات الفريق
الودية المقررة في هذه المدينة.
نسور قاسيون وبعد غياب قسري عن التجمع بسبب
األوض��اع ،يعودون بلباسهم األحمر ،محاولين استدراك
ما فاتهم ،لكن دقائق المباراة األول��ى كشفت عن األخطاء
واالرتباك ،الذي عانى منه الالعبون مع بداية المباراة.
أعاد الهدف األول ألصحاب األرض الصحوة للضيوف،
لينطلق بعدها أبناء سورية نحو إيجاد الفرصة للتعديل،
ّ
بخط دفاع صلب
لكن جميع المحاوالت للتسجيل اصطدمت
حال دون تعديل النتيجة.

ومنتخب سورية فريق قوي ويلعب كرة القدم بتكتيك
عالٍ ،كان من الواضح أن االرتباك في اللحظات األخيرة يلعب
دورا ً كبيرا ً في عدم استغالل الفريق للفرص نحو التسجيل.
وفي الشوط الثاني ،أجرى مدرب الفريق السوري محمد
العطار تبديلين في خط الوسط ،وهذا ما أعطى دافعا ً قويا ً
للتقدم نحو مرمى الضيوف .وابتعدت كرات التسجيل عن
المرمى تارة ووقف الحظ بوجه الالعبين تارة أخرى.
ومع نهاية المباراة عادت األخطاء وكلفت شباك الفريق
السوري هدفا ً آخر كان كفيالً بوضع الطاقم التدريبي للفريق
األحمر في الصورة الصحيحة لحالة الفريق.
وسيخوض منتخب سورية خالل معسكره هذا مباراتين،
األولى اليوم أمام فريق شباب كوبان المنافس في الدوري
الروسي والثانية مع كراسنودار ذاته في اليوم األخير من
المعسكر.

فوزان للعهد والأن�صار في افتتاح ك�أ�س النخبة
هدفا ً خالل  38مباراة.
وكان تشيلسي قد فاز ( )3 – 6خارج أرضه
على إي��ف��رت��ون الموسم الماضي على ملعب
غوديسون بارك ،ولكن روبيرتو مارتينيز المدير
الفني إليفرتون ال يتو ّقع تكرار تلك النتيجة
السبت .وأشار مارتينيز خالل المؤتمر الصحافي
الذي عقد قبل المباراة« :لقد أظهر الفريقان نزعة
هجومية حقيقية في مباراتهما الموسم الماضي
التي أقيمت هنا .لقد كان األمر مثيراً ،لكنني أعتقد
أن هذه النزعة ستقل نسبيا ً في اللقاء المقبل».
ويطمح مانشستر سيتي في الحفاظ على
سلسلة انتصاراته رغم صعوبة المواجهة مع
مضيفه كريستال باالس ،صاحب المركز الثاني.
وحقق سيتي بداية رائعة هذا الموسم بفوزه في
جميع مبارياته األرب��ع التي خاضها حتى اآلن
في البطولة ،مسجالً  10أهداف من دون أن يمنى
مرماه بأي هدف .ويأمل سيتي ،الذي يتف ّوق على
كريستال باالس بفارق ثالث نقاط ،في تحقيق
انتصاره الحادي عشر على التوالي في البطولة.
ورب��م��ا يسجل الع��ب وس��ط سيتي الجديد
كيفن دي بروين ظهوره األول مع الفريق الذي
انضم إل��ى صفوفه الشهر الماضي مقابل 55
مليون جنيه استرليني ( 85مليون دوالر)
ق��ادم�ا ً م��ن فولفسبورغ األل��م��ان��ي .م��ن جانبه،
يتطلع كريستال باالس لمواصلة مفاجآته في
البطولة هذا الموسم بعدما حقق  3انتصارات
وخسارة وحيدة .وكان باالس قد حقق مفاجأة
مدوية بفوزه على مضيفه تشيلسي في المرحلة
الماضية ،وهي الخسارة الثانية التي يتلقاها
مورينيو على ملعب ستامفورد بريدج خالل 100
مباراة خاضها مع الفريق األزرق.
ويستضيف آرس��ن��ال ف��ري��ق س��ت��وك سيتي
السبت أي��ض�اً ،فيما يخرج بورنموث لمالقاة
مضيفه نوريتش سيتي ،ويواجه واتفورد ضيفه
سوانسي سيتي ،بينما يلتقي ساوثهامبتون
مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون في اليوم
نفسه .ويلتقي سندرالند مع توتنهام ،وليستر
سيتي م��ع أس��ت��ون فيال األح���د ،بينما تختتم

مباريات المرحلة بلقاء ويستهام مع نيوكاسل
يونايتد االثنين المقبل.

الدوري اإليطالي

يتطلع يوفنتوس حامل لقب الدوري اإليطالي
في المواسم األربعة األخيرة إلى تضميد جراحه
عندما يواجه ضيفه كييفو فيرونا في المرحلة
الثالثة من المسابقة ،التي تستأنف نشاطها
مجددا ً بعدما توقفت أسبوعين بسبب مباريات
األجندة الدولية ،السبت.
ويخوض يوفنتوس المباراة تحت شعار ال
بديل عن الفوز رغم صعوبة المهمة أمام كييفو،
ال��ذي حقق انطالقة قوية ف��ي المسابقة هذا
الموسم ،بفوزه في أول��ى مباراتيه بالبطولة،
بعكس ال��ب��داي��ة ال��م��ت��ع��ث��رة ل��ف��ري��ق ال��م��درب
ماسيمليانو أليغري الذي خسر أمام أودينيزي
وروما في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.
ورب��م��ا يشهد ال��ل��ق��اء ال��ظ��ه��ور األول للوافد
الجديد البرازيلي هيرنانيز ،الذي انضم لصفوف
يوفنتوس قادما ً من إنتر مطلع الشهر الجاري،
بعدما وضح انسجامه السريع مع بقية زمالئه
في الفريق .ونقلت شبكة (سكاي سبورت) عن
هيرنانيز قوله« :م��ازال يوفنتوس هو الفريق
ال��ذي ال يقهر .وال ي��زال محتفظا ً بالعديد من
عناصره األساسية حتى اآلن .إنه النادي األقوى
في إيطاليا في الوقت الحالي» .وأضاف الالعب
البرازيلي« :ينبغي علينا نسيان ما حدث في
المباراتين الماضيتين عندما ندخل إلى أرض
الملعب ،ولدي ثقة مطلقة في قدرة الفريق على
حصد النقاط الثالث السبت».
واتفق مارشيللو ليبي المدير الفني األسبق
ليوفنتوس في الرأي مع هيرنانيز ،حيث أعرب
المدرب المخضرم عن ثقته الكبيرة في إمكانات
العبي يوفنتوس وقدرتهم على تخطي الكبوة
التي تعرض لها الفريق مؤخراً .وأوضح ليبي
لصحيفة (الغازيتا ديللو سبورت) اإليطالية إن
العبي يوفنتوس الحاليين لديهم القدرة على
تعويض غياب أندريا بيرلو وأرت��ورو فيدال و

كارلوس تيفيز الذين رحلوا عن الفريق خالل
فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة.
وق��ال م��درب يوفنتوس األسبق« :إن أولئك
الذين يعتقدون أن يوفنتوس وصل الى مرحلة
اإلش��ب��اع أو أن��ه ي��واج��ه أزم��ة ق��د ارتكبوا خطأ
فادحاً .إن العبي الفريق سيقاتلون حتى النهاية
من أجل التتويج باللقب الخامس على التوالي».
وتابع« :عناصر يوفنتوس األساسية ما زالت
موجودة ...وينبغي أال تؤخذ نتائج الفريق في
المباراتين الماضيتين على محمل الجدّ ...إن
الوجه الحقيقي ليوفنتوس لم يظهر بعد .في ظل
غياب (الوافد الجديد) سامي خضيرة وماركيزيو
و (أل��ف��ارو) م��ورات��ا» .وأردف ليبي ق��ائ�لاً« :إن
الفريق ي ّتسم بالقوة ...بإمكان هيرنانيز أن
يصنع ال��ف��ارق ،بجانب (ب��اول��و) ديباال الذي
يتمتع بموهبة ضخمة ،كما سمعت أشياء جيدة
عن أليكس ساندرو».
في المقابل ،يتربّع كييفو على صدارة المسابقة
برصيد  6نقاط ،متفوقا ً بفارق األهداف على فرق
تورينو وإنتر وساسولو وباليرمو ،المتساويين
معه في الرصيد نفسه ،محرزا ً  7أه��داف ،فيما
تلقت شباكه هدفا ً وحيداً ،عقب فوزه  1-3على
مضيفه إمبولي و 0-4على ضيفه التسيو .وسخر
روالن��دو م��اران مدرب كييفو قائالً« :لنتخيل لو
كانت هذه هي المباراة األخيرة في المسابقة.
سيبدو األمر كما لو كان العالم قد انقلب رأسا ً على
عقب ،لكننا نستمتع بهذه اللحظة التي يستحقها
الالعبون بالفعل».
ويطمح إن��ت��ر ف��ي مواصلة ان��ت��ص��ارات��ه في
البطولة ،حينما يصطدم مع جاره ميالن ،صاحب
النقاط الثالث ،في ديربي مدينة ميالنو يوم غ ٍد
األحد .ويلتقي في اليوم نفسه ،فيرونا مع تورينو
وإمبولي مع نابولي وسامبدوريا مع بولونيا
وباليرمو مع كاربي (الذي يشارك للمرة األولى
في البطولة) وساسولو مع أتاالنتا والتسيو
مع أودينيزي .وتفتتح مباريات المرحلة اليوم
بمباراة فروسينوني (الوافد الجديد للمسابقة)
مع ضيفه روما وفيورنتينا مع جنوى.

سقط النجمة حامل اللقب أم��ام
العهد بطل لبنان ( )0-2على ملعب
«أمين عبد النور» في بحمدون ،وحقق
األنصار الفوز على طرابلس ()3 – 4
على ملعب العهد ،في افتتاح كأس
النخبة التنشيطية.
وك��ان��ت ف��رص��ة ل��ل��ف��رق األرب��ع��ة
لتجربة أجانبهم ،فبرز األرجنتيني
ل��وك��اس غ��االن ف��ي األن��ص��ار ومايكل
هيليغبي في طرابلس ،ودنيس إيغوما
في العهد ولم يبرز أي العب أجنبي في
النجمة.
رج��ح��ت ك � ّف��ة النجمة ف��ي بداية
ّ
ال��ش��وط األول ،وظ��ه��رت تحركات
إيجابية لمحمود السبليني وحسن
المحمد وأحمد توريه وشادي سكاف،
ولم يكن فارنت بزديكيان مو ّفقاً.
واستعاد العهد أنفاسه وسيطر
ف��ي النصف الثاني للشوط ،وب��رز
منه األوغندي دنيس إيغوما ،وكان
البرازيلي مايكون ضيفا ً ثقيالً ،واضطر
الحكم إليقاف اللعب لمدة دقيقتين
مفسحا ً المجال لالعبين لشرب جرعات
من الماء من شدّة ارتفاع الحرارة.
وأشرك مدرب النجمة تيتا فاليريو
خالد تكه جي مكان شادي سكاف في
تحسن أداء العهد
الحصة الثانية التي
ّ
خاللها.
واف��ت��ت��ح دن��ي��س إي��غ��وم��ا ()58
التسجيل للعهد ب��ك��رة إل���ى سقف
المرمى مستثمرا ً عرضية من حسين
دقيق المتقدم من الميسرة (.)0-1
ثم أجرى المدربان تبديالت عدة في
تشكيلتيهما ،فدفع فاليريو بالثالثي
محمد قاسم والسنغالي بوبكار ديوب
ومحمد جعفر ،فيما أش��رك محمود
ح��م��ود حسين ع��واض��ة بعد إن��زال��ه
ط���ارق ال��ع��ل��ي .ون��ج��ح أح��م��د زري��ق
( )82في تعزيز نتيجة فريقه بكرة
أرضية إلى يسار الحارس من مشارف

الصندوق مستغالً تمريرة من حسين
عواضة المتيامن ( – 2صفر).
مثل النجمة الحارس أحمد التكتوك
والالعبون محمد حمود وقاسم الزين
وماهر صبرا وش��ادي سكاف (خالد
تكه جي  )46ومحمد شمص (محمد
قاسم  )62وحسن المحمد وعباس
عطوي ومحمود سبليني وأحمد توريه
(محمد جعفر  )62وفارنت بزديكيان
(السنغالي بوبكار ديوب .)62
مثل العهد الحارس محمد حمود
والالعبون أحمد زريق وحسين حيدر
(حسين عواضة  )65ومهدي فحص
(هيثم ف��اع��ور  )77وع��ب��اس عطوي
«أونيكا» (علي حديد  )85وحسين
زي��ن وحسين دقيق وعباس كنعان
وحسن ظاهر ودنيس إيغوما ومايكون
فستا (طارق العلي .)46
وت��ف � ّوق األن��ص��ار على نفسه في
أولى مبارياته في كأس النخبة ملحقا ً
الخسارة بفريق طرابلس  3 – 4على
ملعب العهد ،وج��اء األداء جيدا ً من
الطرفين .ونجح األن��ص��ار في إب��راز
براثنه منذ بداية المسابقات الرسمية،
مشيرا ً إلى أنه سيكون منافسا ً قويا ً
على اللقب.
افتتح األرجنتيني لوكاس غاالن
( )2التسجيل ب��اك��را ً لألنصار بكرة
رأسية إلى يسار الحارس الشمالي
س��راج الصمد من داخ��ل الصندوق،
مستثمرا ً عرضية م��ن حمزة عبود
المتيامن بعد مجهود ف���ردي رائ��ع
وتمريرة أمامية من ربيع عطايا – 1
صفر.
وض��اع��ف م��ح��م��ود ال��زغ��ب��ي ()3
النتيجة بكرة إلى المقص األيسر من
داخ��ل المنطقة مستفيدا ً من تمريرة
محمد السباعي ومجهود ف��ردي من
عطايا  – 2صفر.
وس��ج��ل ل��وك��اس ( )10اإلص��اب��ة

الثانية له والثالثة لألنصار بكرة إلى
قلب المرمى من ركلة جزاء تسبب بها
حارس طرابلس الصمد بإعاقته عماد
غدار داخل المنطقة ( – 3صفر).
وقلّص مايكل هيليغبي ()1 45+
النتيجة لطرابلس  3 – 1بكر ٍة إلى
سقف المرمى مستغالً خطأ حارس
األنصار الري مهنا في قطع الكرة.
ورف��ع حمزة عبود ( )68رصيد
األنصار من األهداف بكرة إلى المقص
األي��س��ر م��ن ركلة ح��رة مباشرة من
خارج المنطقة أساء الحارس تقديرها
.1 – 4
وقلص عبدالعزيز عبدول ()82
النتيجة لطرابلس مجددا ً بكرة أرضية
إل��ى يسار ال��ح��ارس م��ن ركلة ج��زاء
تسبب بها محمد السباعي باعاقته
مصطفى القصعة داخل المنطقة – 2
.4
ث��م س��ج��ل ع��ب��دول ن��ف��س��ه ()86
اإلصابة الثالثة لطرابلس بكرة إلى
قلب المرمى منفردا ً مستغالً تمريرة من
هيليغبي عبر القصعة .4 – 3
مثل األنصار الحارس الري مهنا
وال�لاع��ب��ون حمزة عبود وأن��س أبو
صالح وحسين سيد ومحمد قرحاني
ومحمد عسكر (وس���ام صالح )84
ومحمد سباعي وربيع عطايا ومحمود
الزغبي ولوكاس غاالن (حسن حمود
 )69وعماد غدار (البرازيلي روبير دا
سوزا روبيرتو .)68
وم��ث��ل ط��راب��ل��س ال��ح��ارس س��راج
الصمد والالعبون أحمد مغربي وحمزة
ع��ل��ي وغ����ازي ال��ح��س��ي��ن (مصطفى
القصعة  )46وخ��ال��د العلي وسعد
يوسف ومصطفى خوال (احمد ياسين
 )56وول��ي��د ف��ت��وح (ح��س��ن اوم��ري
 )51وال��غ��ان��ي��ون مايكل هيليغبي
وهنري انتسر (عبدالله طالب )67
وعبدالعزيز عبدول.

