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الحرب الرو�سية على الإرهاب �ستغ ّير التوازن اال�ستراتيجي �إقليمي ًا
إنجازات الجيش السوري وحلفائه في
مختلف الجبهات السورية على وقع العمليات
الجوية الروسية ،خطفت األضواء اإلعالمية
وتناوب الخبراء والمحللون لقراءة النتائج
واألبعاد المتوقعة من هذه العمليات ،ال سيما
في مكافحة اإلرهاب وتهيئة الظروف للبدء
بالحل السياسي لألزمة في سورية وفي
تغيير التوازن االستراتيجي في المنطقة.
وفي السياق ،أكد اللواء المتقاعد يحيى
سليمان أن عودة العمليات العسكرية إلى
محيط دمشق تزامنا ً مع تقدم الجيش
السوري في الشمال عبر  4عمليات ضخمة،
يوضح أن الزخم الميداني يأخذ مداه الطبيعي
الذي يجب أن ينهي وجود الميليشيات
المسلحة وفق مدة زمنية محددة.
واعتبر الوزير المفوض في السفارة
الروسية بدمشق ايلبروس كوتراشوف،
أن العملية العسكرية لروسيا في سورية
هي عملية مؤقتة وليس هناك أي سقف
زمني معين لها حتى اآلن ،وهدفها ضرب
التنظيمات اإلرهابية وتسهيل العملية
السياسية.
التطورات الميدانية في اليمن ،كانت أيضا ً
ّ
محط متابعة ورصد إعالمي ،فأكد المتحدث
باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان،
أن قوات العدوان السعودي تكبّدت خسائر
فادحة بالتعزيزات التي أرسلتها الى منفذ
الوديعة الحدودي ومعسكر كوفل في مأرب.

كوترا�شوف لـ«التلفزيون ال�سوري»:
تدخلنا ال�شرعي
ل�ضرب الإرهاب وت�سهيل الحل

�سليمان لـ«فار�س»:
الجي�ش ي�ستبق في غوطة دم�شق
لتكري�س الزخم الميداني

لقمان لـ«العالم» :قوات العدوان ال�سعودي
تك ّبدت خ�سائر كبيرة
أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان ،أن قوات
العدوان السعودي تكبّدت خسائر فادحة بالتعزيزات التي ارسلتها
الى منفذ الوديعة الحدودي ومعسكر كوفل في مأرب.
وق��ال لقمان« :إن معسكر كوفل وس��ط البالد محاصر اآلن،
موضحا ً أن قوات العدوان تكبدت خسائر كبيرة في مناطق عدة ،وخاصة استهداف قاعدة خميس مشيط
داخل العمق السعودي».
وشدّد لقمان على أن الضربة الصاروخية التي وجهها الجيش اليمني للقاعدة ،استهدفت مخازن األسلحة
التي أرسلها االحتالل «اإلسرائيلي» إلى السعودية.

أكد اللواء المتقاعد يحيى سليمان أن عودة العمليات العسكرية
إلى محيط دمشق تزامنا ً مع تقدم الجيش السوري في الشمال
عبر  4عمليات ضخمة تشن بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة
واالستشارات العسكرية الهامة من الشقيقة إيران ،توضح إن الزخم الميداني يأخذ مداه الطبيعي الذي
يجب أن ينهي وجود الميليشيات المسلحة وفق مدة زمنية محددة.
الخبير االستراتيجي السوري أشار إلى أن المركز االستخباري المشترك الذي اتخذ من العاصمة العراقية
مقرا ً له ،بدأ يثمر بنتائجه على ما يبدو ،فصدى أي عمل عسكري في العراق سيكون في سورية ،واستعادة
بيجي من قبل القوات العراقية ،ومن قبلها استهداف زعيم تنظيم «داعش» في منطقة الكرابلة باألنبار ،هو
من نتاج التالقي المعلوماتي لكل من العراق وسورية وإيران وروسيا ،ومعركة الشريط الحدودي ستكون
مشتركة بقوات سورية عراقية على األرض ،وسيكون العنصران الصديقان من روسيا وإيران فاعلين فيها
ضد تنظيم «داعش».
ولفت الخبير السوري إلى أن إع��ادة إشعال جبهة محيط دمشق ،هو عمل استباقي من قبل القوات
السورية ،التي ال بد وأنها لمست عبر قنواتها االستخبارية النية لتحريك في هذه المنطقة للضغط على
العاصمة في محاولة إلنقاذ ميليشيات الشمال السوري ،التي ما إن تسقط سلميا ً بيد الجيش السوري حتى
تتغيّر طبيعة توضع هذه الميليشيات بما يسهل القضاء عليها ،وإن من خالل معارك طويلة نسبياً».
وشدّد على أن «المعارك السورية في الشمال ستؤدي إلى انهيار الميليشيات المسلحة في الجنوب بشكل
دراماتيكي ،ذلك ألن البنية العضوية ما بين الميليشيات المسلحة منهارة أصالً ،والمعلومات األكيدة تفيد
بأن حالة من عدم االنصياع والتفكير والتنفيذ الذاتي من قبل عناصر الميليشيات بدأت تظهر بشكل واضح
وكبير في صفوفها في الجنوب السوري».

ريا�ضة

أكد الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق ايلبروس
كوتراشوف أن العملية العسكرية لروسيا في سورية مؤقتة وليس
هناك أي سقف زمني معين لها حتى اآلن ،وهدفها ضرب التنظيمات
اإلرهابية وإزالة تهديدها وتهيئة الظروف المناسبة لبدء العملية السياسية ،معتبرا ً أن الجانب األميركي
يعاني من مشكلة ترتيب األولويات في سورية.
ورأى كوتراشوف أن التدخل المباشر لروسيا لمحاربة االرهاب في سورية غيّر التوازن االستراتيجي
في المنطقة وخفف من الحملة العدائية ضد روسيا في وسائل اإلعالم بعدما بدأت الحقيقة تصل إلى الدول
الغربية.
وقال« :إن التدخل العسكري في بلد ما يجوز في حالتين :إما بطلب من هذا البلد وإما بتفويض من مجلس
األمن ،مشيرا ً إلى أن الحكومة الشرعية تقدمت بطلب لمساعدتها بقوات من سالح الجو الروسي ووافقنا
على ذلك».
ولفت كوتراشوف إلى أن عالقات الصداقة بين سورية وروسيا تمتد لعقود طويلة وليست وليدة اللحظة
وتنسجم مع مبادئ القانون الدولي ،معتبرا ً أنه من حق روسيا إقامة عالقات ثنائية مع سورية في المجال
الذي تراه مناسباً ،الفتا ً إلى أن بالده متفقة مع الدول الغربية على أن سورية يجب أن تبقى دولة موحدة
ذات سيادة.
وجدد الوزير المفوض في السفارة الروسية في دمشق تأكيد موقف بالده الداعي إلى حل األزمة السورية
بالطرق الدبلوماسية عبر حل سياسي بالتوازي مع مكافحة اإلرهاب ،مبينا ً أن روسيا ال تقوم بخطوات
أحادية الجانب في سورية ولكنها تود االنطالق من مواقف مشتركة مع اآلخرين وهي تريد من كل الدول
تحمل مسؤولياتها في محاربة اإلرهاب.
وشدد كوتراشوف على أن ال يمكن البدء بعملية سياسية لحل األزمة في سورية مع بقاء اإلرهاب وقال..
«إن روسيا أعلنت استعدادها منذ البداية لمساعدة السوريين في حل األزمة ودعت المجتمع الدولي إلى
توحيد جهوده السياسية وحتى العسكرية للمحافظة على سورية كدولة وكمجتمع والكثير من الدول
شاركت روسيا في وجهة النظر هذه».

الدوريات الأوروبية في كرة القدم

كلوب يخطف الأ�ضواء مع ا�ستئناف البريمييرليغ ...وق ّمة نارية بين يوفنتو�س و�إنتر ميالن
بر�شلونة والريال ّ
يتحديان الإ�صابات ...وريال �سو�سييداد يلتقي �أتلتيكو مدريد
عندما يستأنف ال��دوري اإلنكليزي نشاطه
اليوم بعد فترة التو ّقف نتيجة األجندة الدولية،
ستكون كل األضواء مسلّطة على المدرب األلماني
يورغن كلوب الذي يخوض اليوم اختباره األول
مع فريقه الجديد ليفربول .ويفتتح ليفربول
مباريات المرحلة التاسعة في ضيافة توتنهام
حيث يبحث الفريق بقيادة كلوب ،الذي تو ّلى
مسؤولية الفريق قبل أي��ام قليلة ،عن فوزه
ال��ث��ان��ي فقط ف��ي آخ��ر  7م��ب��اري��ات يخوضها
بالمسابقة .وينتظر كلوب اختبارا ً صعبا ً للغاية
في العاصمة البريطانية لندن عندما يح ّل ضيفا ً
على توتنهام في مواجهة صعبة له بعدما تو ّلى
مسؤولية الفريق خلفا ً للمدرب بريندان رودجرز
الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج .وأجبرت
األجندة الدولية كلوب على االنتظار لنحو أسبوع
قبل االجتماع بفريقه مكتمالً ولكنه أكد الخميس
أنه ال يشعر بالقلق.
وأوض��ح كلوب« :كل شيء كان من الممكن
أن يصبح أفضل إذا عملنا سويا ً لمدّة  6أسابيع
(فترة اإلع��داد قبل بداية الموسم) ولكنه ليس
عالما ً مثالياً ...إنه هكذا .ولذلك ،ليست هناك
مشكلة ...أهم شيء علينا فعله اآلن هو أن نتدرب
دائما ً وألطول فترات ممكنة» .وأضاف« :ال أفكر في
التوقعات الموجودة خارج الفريق .إنني غير مقيّد
على اإلطالق بهذه التوقعات» .وأثار تعيين كلوب
مديرا ً فنيا ً للفريق نشوة كبيرة بين الالعبين وهو
ما أكده لوكاس لييفا العب وسط ليفربول قائالً
على موقع النادي« :كان ناجحا ً للغاية مع فريقه
السابق بوروسيا دورتموند .عندما يأتي للفريق
مدرب مثله ،هذا يعطي الفريق بالطبع كثيرا ً من
األمل» .وأوضح« :إنها بداية جديدة لكل العب.
السيرة الذاتية لكلوب مدهشة ...ولهذا ،أرى أن
الجميع سعداء لالستفادة منه وتطوير المستوى
تحت قيادته ألنه هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق
ما نريد».
وفاز ليفربول بمباراة واحدة فقط من آخر 6
مباريات خاضها في الدوري اإلنكليزي ليحتل
الفريق المركز العاشر في جدول المسابقة بعد
التعادل  1 - 1مع جاره إيفرتون في المرحلة
الثامنة وهي المباراة التي دفعت إدارة النادي
إلقالة رودجرز .وقال كلوب« :ليس هذا هو الوقت
المناسب لتغيير الكثير من األش��ي��اء ...وإنما
الوقت المناسب لتعديل األم��ور قليالً ...لست
مهتما ً باألخطاء التي وقعت في األسابيع القليلة
الماضية .أفكر فقط في ما يمكن أن نفعله ليستقر
الفريق» .وأض��اف« :سنواجه فريقا ً رائعا ً في
الدوري اإلنكليزي .فريق توتنهام تجمع منذ فترة
ويبدو بحال ٍة جيدة».
ولن يكون كلوب هو المدرب الوحيد الذي
يخوض م��ب��ارات��ه األول���ى م��ن خ�لال مباريات
المرحلة التاسعة اليوم إذ يستهل سام أليرديس
مسيرته مع فريقه الجديد سندرالند في ضيافة
ويست بروميتش ألبيون .ولم يحقق سندرالند
أي ف��وز في المباريات الثماني التي خاضها
ب��ال��دوري اإلنكليزي حتى اآلن كما استقبلت
شباكه  18هدفا ً في هذه المباريات ليتف ّوق فقط
بفارق األه��داف على نيوكاسل متذيّل جدول
المسابقة.
وقال أليرديس ،على موقع النادي« :تحقيق

الفوز األول مهم للغاية ...إنه هدفنا األساسي
وهو حصد النقاط الثالث بأقصى سرعة ممكنة».
وأضاف أليرديس ،الذي تولى مسؤولية الفريق
خلفا ً للهولندي ديك أدفوكات« :سيخفف هذا
الفوز الضغوط الهائلة الواقعة على الفريق.
تتزايد الضغوط على الفريق بطول المدة التي
يظل فيها في نفس الوضع».
ويستضيف مانشستر سيتي متصدر جدول
المسابقة فريق بورنموث في مباراة أخرى اليوم.
ويفتقد مانشستر سيتي في هذه المباراة جهود
مهاجمه األرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو
الذي أصيب قبل أيام خالل مشاركته مع منتخب
بالده كما قد يفتقد الفريق جهود العب الوسط
اإلسباني ديفيد سيلفا بسبب اإلصابة في الكاحل
والتي تعرض لها خالل مشاركته مع المنتخب
اإلسباني أيضاً.
ويتطلع تشيلسي حامل اللقب إل��ى بداية
جديدة لموسمه عندما يستضيف أستون فيال
اليوم أيضا ً على ملعب «ستامفورد بريدج».
وحقق تشيلسي انتصارين فقط في المباريات
الثماني التي خاضها في المسابقة حتى اآلن
فيما مني بأربع هزائم ليحتل المركز السادس
عشر في المسابقة بفارق  10نقاط عن المتصدر
مانشستر سيتي.
وقال جاري كاهيل مدافع تشيلسي« :قدمنا
بداي ًة صعبة للغاية في ال��دوري هذا الموسم.
الجميع يعرف ه��ذا .ولكنني لم أكن مصرا ً من
قبل بهذا الشكل على تعديل األوض���اع ،وأثق
في أن زمالئي لديهم نفس الشعور» .وأضاف:
«مباراتنا أم��ام ساوثهمبتون كانت محبطة ،
وأتعطش لتغيير هذا مثلما هي الحال بالنسبة
للجميع في هذا النادي».
وفي باقي مباريات المرحلة ،يلتقي كريستال
ب��االس مع ويستهام وإيفرتون مع مانشستر
يونايتد وساوثهمبتون م��ع ليستر سيتي
ووات��ف��ورد مع آرسنال السبت ونيوكاسل مع
نورويتش سيتي األح��د وسوانسي سيتي مع
ستوك سيتي االثنين المقبل.

الدوري اإلسباني

بعد الكبوة التي تع ّرض لها الفريقان في
الدوري اإلسباني قبل فترة التوقف المنقضية،

سيحاول برشلونة وري��ال مدريد التغلب على
اإلصابات في صفوفهما والعودة لعزف نغمة
االنتصارات في المسابقة المحلية من خالل
مباراة كل منهما على ملعبه في المرحلة الثامنة
التي تنطلق فعالياتها اليوم.
ويستضيف برشلونة فريق رايو فاليكانو
كما يستضيف الريال فريق ليفانتي في اختبار
يبدو سهالً لكل من قطبي الكرة اإلسبانية حيث
يعاني راي��و فاليكانو وليفانتي بشك ٍل واضح
في الموسم الجاري .وبهذا ،سيكون المنافس
الحقيقي لكل من القطبين الكبيرين هو اإلصابات
وتراجع المستوى في اآلونة األخيرة حيث خسر
برشلونة اثنين من آخ��ر  3مباريات خاضها
في ال��دوري اإلسباني وكانتا أم��ام سلتا فيغو
وفياريال ليتقاسم الفريق المركز الثاني في
جدول المسابقة مع الريال وسلتا فيغو وبفارق
نقطة واح��دة خلف فياريال مفاجأة الموسم
الجاري.
ويفتقد برشلونة مجددا ً لجهود نجمه الكبير
األرجنتيني ليونيل ميسي كما يفتقد جهود كل من
البلجيكي توماس فيرمايلين والبرازيلي أدريانو
ورافينيا وأندرياس إنييستا .وقال األوروغوياني
لويس سواريز مهاجم الفريق« :الحقيقة أننا لم
نعد بنفس القوة الهجومية التي كنا عليها في
الموسم الماضي ...علينا فقط أن نواصل الثقة
بأنفسنا وق ّوتنا ،أثق في أن نتائجنا ستتحسن
بشك ٍل سريع للغاية».
وحصل سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا
على راح��ة ف��ي األسبوعين الماضيين نظرا ً
إليقافهما وغيابهما عن مباريات المنتخبين
األوروغ��وي��ان��ي والبرازيلي في تصفيات قارة
أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم
 . 2018ويدرك سواريز أنه ونيمار يحتاجان إلى
بذل جهود كبيرة في الملعب لتغطية وتعويض
غياب ميسي لإلصابة .وقال سواريز« :كل شيء
يكون أكثر سهولة مع ليونيل ميسي .ولكننا
يجب أن نحاول جعل األم��ور سهلة في غيابه.
إنها مسؤوليتنا أن نجتهد .المسألة ليست
استبداله».
ويحتل فايكانو المركز الخامس عشر ولكن
مدربه باكو خيميز ال يستبعد قدرة فريقه على
تحقيق المفاجأة اليوم على ملعب «كامب نو» في
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برشلونة .وقال« :يمكننا التغلب على برشلونة،
لم ال؟» .وأوضح« :ما من شخص اعتقد أن سلتا
فيغووإشبيليةسيتغلبانعلىبرشلونةولكنهما
نجحا في هذا ...إذا اتسم أداؤنا بالفعالية في كل
من منطقتي الجزاء ،قد تسنح لنا الفرصة».
ويستضيف الريال فريق ليفانتي في افتتاح
مباريات المرحلة حيث يعاني الريال أيضا ً من
اإلصابات في صفوف الفريق ويفتقد بسببها
جهود كل من دانيال كارفاخال والكرواتي لوكا
مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة والكولومبي
جيمس رودريغيز ولكنه يتمتع اآلن باستعادة
كل من سيرخيو راموس والوايلزي غاريث بايل
لمستواهما العالي.
وفي باقي مباريات المرحلة ،يلتقي إيبار مع
إشبيلية وبلنسية مع ملقة وري��ال بيتيس مع
اسبانيول اليوم وفياريال مع سلتا فيغو وريال
سوسييداد مع أتلتيكو مدريد وخيتافي مع الس
بالماس وديبورتيفو الكورونا مع أتلتيك بلباو
األحد وسبورتينغ خيخون مع غرناطة االثنين
المقبل.

الدوري اإليطالي

بعدما لعبت اإلصابات دورا ً ب��ارزا ً في تع ّثر
الفريق في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري
اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ه��ذا ال��م��وس��م ،يتطلع
يوفنتوس إلى نقطة تح ّول في مسيرته بالبطولة
من خالل مباراته الصعبة والمرتقبة األحد أمام
مضيفه إنتر ميالن في ختام مباريات المرحلة
الثامنةبالمسابقة.
وتعافى كل النجوم الكبار من اإلصابة وعادوا
لصفوف يوفنتوس ليصبح هدف الفريق هو
استعادة ا ّتزانه وبريقه في المسابقة بال مبررات
ألي كبوة في مواجهة إنتر صاحب المركز الثاني
في جدول المسابقة برصيد  16نقطة وبفارق
نقطتين فقط خلف فيورنتينا.
ويلتقي الفريقان األحد على ملعب «جوزيبي
ميازا» في مدينة ميالنو حيث يتطلع يوفنتوس
إلى بدء رحلة الهروب من وسط الجدول إلى
مراكز المقدمة حيث يقتصر رصيد الفريق من
المباريات السبع التي خاضها في المسابقة
حتى اآلن على  8نقاط وضعته في المركز الثاني
عشر علما ً بأنه كان المرشح األقوى للفوز باللقب
في الموسم الجاري ،خصوصا ً وأنه احتكر اللقب
في المواسم األربع الماضية.
ولهذا ،لن يكون ل��دى يوفنتوس أي مجال
للتفريط في نقاط المباراة أمام انتر يوم غدٍ .وقال
أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس ،في تصريحات
إلى شبكة «سكاي» التلفزيونية« :المواجهة مع
إنتر األح��د مباراة في غاية األهمية خصوصا ً
بالنسبة لنا ...نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية
إذا أردنا مواصلة تقدمنا في جدول المسابقة.
من الضروري للغاية أن نقدم أداء وأال نخرج
من المباراة صفر اليدين» .وأضاف« :ما زلنا في
مراحل مبكرة من المسابقة .ولكن فارق الثماني
نقاط مع إنتر كبير بالدرجة الكافية .وسيكون
الوضع صعبا ً للغاية إذا نجح إنتر في الفوز
بهذه المباراة».
وحقق يوفنتوس الفوز في آخ��ر مباراتين
خاضهما قبل فترة التو ّقف بسبب األجندة

الدولية حيث تغلب على إشبيلية اإلسباني - 2
 0في دوري أبطال أوروبا و 1 - 3على بولونيا
«تحسن
في ال��دوري اإليطالي .وقال بارزالي:
ّ
مستوانا وقدّمنا مباراتين جيدتين .ولكن ،ال
تزال هناك بعض األشياء نحتاج للعمل عليها.
الحقيقة أن اهتزاز شباكنا من محاوالت هجومية
متواضعة لمنافسينا يعني أننا نعاني من
مشاكل في التركيز أمام مرمانا ونحتاج للتخلّص
منها».
ويبدو أن ماسيميليانو أليغري المدير الفني
ليوفنتوس تخلّص من بعض المشاكل التي
عانى منها قبل فترة التوقف حيث استعاد عددا ً
من الالعبين البارزين إلى صفوف الفريق وينتظر
مشاركتهم أمام انتر .وعاد كالوديو ماركيزيو إلى
خط وسط الفريق حيث ينتظر أن يلعب بجوار
الفرنسي المزعج بول بوغبا والنجم األلماني
سامي خضيرة الذي استعاد مستواه العالي.
ورغم هذا ،سيفتقد يوفنتوس جهود الكرواتي
م��اري��و ماندزوكيتش وزميليه السويسري
ليشتشتاينر واألوروغوياني مارتن كاسيريس.
وأص��ي��ب ك��اس��ي��ري��س إث���ر ال��ت��ح��ام ق���وي مع
الكولومبي خوان كوادرادو زميله في يوفنتوس
وذلك خالل مباراة الفريقين الثالثاء الماضي في
تصفيات كأس العالم روسيا  FIFA 2018وهي
المباراة التي انتهت بفوز أوروغواي  0 - 3على
كولومبيا.
واسته ّل إنتر الموسم الجاري بشك ٍل رائع
وحقق  5انتصارات متتالية لكنه سقط بعدها في
ّ
فخ الهزيمة  4 - 1أمام ضيفه فيورنتينا ثم تعادل
مع سامبدوريا  .1 - 1ولكن إنتر يبدو مستعدا ً
لتقديم موسم أفضل من الموسم الماضي الذي
أنهاه في المركز الثامن بجدول المسابقة .كما
حظي الفريق بالتشجيع من األلماني كارل هاينز
رومينيغه نجم إنتر ميالن سابقا ً ونائب رئيس
نادي بايرن ميونيخ األلماني حالياً.
وق��ال رومينيغه ،ال��ذي سجل للفريق 42
هدفا ً في  3مواسم خالل الثمانينيات من القرن
الماضي« :أتمنى أن يؤدي انتر بشك ٍل جيد ألن
نتائج الفريق لم تكن إيجابية في السنوات
القليلة الماضية ...المدرب روبرتو مانشيني
يستحق تقديرا ً هائالً وقدم عمالً رائعا ً مع الفريق.
قابلنا إنتر بالصين في فترة اإلع��داد قبل بداية
الموسم الجاري .ووجدناه فريقا ً قادرا ً بالفعل
على المنافسة بقوة على لقب الدوري اإليطالي».
ويستعيد مانشيني جهود الالعب ستيفان
يوفيتيتش بعد تعافيه من اإلص��اب��ة ليلعب
بجوار م��اورو إي��ك��اردي فيما ينتظر أن يعتمد
يوفنتوس في الهجوم على الثنائي ألفارو موراتا
واألرجنتيني باولو ديباال .كما تشهد هذه المرحلة
مباراة أخرى قوية األحد عندما يح ّل فيورنتينا
ضيفا ً على نابولي الذي قدم بداية هزيلة هذا
الموسم لكنه أفاق من غفوته ليحقق  3انتصارات
في آخر  4مباريات دفعته إلى المركز السادس.
وفي باقي مباريات المرحلة ،يلتقي روما مع
إمبولي وتورينو مع ميالن السبت وبولونيا
مع باليرمو وأتاالنتا مع كاربي وفيرونا مع
أودينيزي وجنوه مع كييفو وفروسينوني مع
سامبدوريا وساسولو مع التسيو األحد.

ال�صفاء ي�ضرب بقوة في افتتاح الدوري

من مواجهة الراسينغ والصفاء في الموسم الماضي
ضرب الصفاء بقوة في افتتاح الجولة األولى من الدوري اللبناني لكرة القدم،
بفوزه الصريح على الراسينغ  ،1 – 3فيما نجح األنصار في الخروج متعادال ً
 1 – 1أمام مضيفه طرابلس الذي ّ
كشر عن أنيابه مبكراً.
ً
وفي مباراة الراسينغ الصفاء ،تفوق الصفاء في الشوط األول مستغال ضياع
العبي الراسينغ ليتقدم  0 – 1عبر مهاجمه محمد حيدر الذي أهدر فرصتين
محققتين لتعزيز تقدم فريقه :برأسه في الدقيقة  ،36ومنفردا ً بعد دقيقة
واحدة.
وافتتح حيدر ( )15التسجيل للصفاء بكرة أرضية الى يسار الحارس من
داخل المنطقة مرتدة من الحارس علي الحارس إثر اختراق وتسديدة لحسن
هزيمة  – 1صفر.
وتحسن أداء الراسينغ في الشوط الثاني ،ولكن العبيه األجانب كانوا دون
المستوى ،ما أثار اعتراض جمهوره.
وعزز هزيمة نفسه ( )78تقدم الصفاء ،بكرة أرضية إلى يسار الحارس من
داخل المنطقة ،مستفيدا ً من تمريرة أمامية من أحمد جلول  – 2صفر.
ونجح عمر الكردي ( )83في حسم النتيجة للصفاء بتسجيله اإلصابة
الثالثة بكرة صاروخية من مشارف الصندوق الى يسار الحارس إثر عرضية
من حسن خاتون المتياسر  – 3صفر.
وقلص العب الراسينغ الروماني أوكتافيان دراغيتشي ( )88النتيجة الى
 3 – 1بكرة الى المقص األيسر من مشارف الصندوق ،مستثمرا ً تمريرة عدنان
ملحم.
مثل الراسينغ الحارس علي الحارس والالعبون محمد مطر وعلي بلوط
(هيثم عطوي  )70وعلي حمية (طارق حلو  )36وسيرج سعيد وغازي حنينة
ومحمود كجك (سيرج سعيد  )74وعدنان ملحم وأندري فيتيالريو وأوكتافيان
دراغيتشي واليكساندرو تشوكاليتو.
ومثل الصفاء الحارس مهدي خليل والالعبون نور منصور ومحمد علي خان
ومحمد حمود وادييل برشيوس (حسن خاتون  )67وعمر الكردي وأحمد جلول
وحسن هزيمة وعالء البابا (قاسم ليال  )64ومحمد حيدر (علي كركي )81
وجوزف حبوش.
وخطفت مباراة طرابلس واألنصار األنظار ،وجاء شوطها األول عامرا ً باإلثارة
والتشويق ،إذ اعتمد المدربان خطة اللعب المفتوح ،وكانت فرص خطرة أثمرت
هدفين ليسفر الشوط عن التعادل .1 – 1
افتتح مايكل هيليغبي ( )9التسجيل لطرابلس بكرة أرضية إلى قلب المرمى
من هجمة مرتدة سريعة بعد انفراد لعبد العزيز عبدول الذي عرقله الحارس
مهنا وتابع الحكم اللعب من دون إعطائه إنذارا ً  – 1صفر.
وأدرك عماد غدار ( )31التعادل لألنصار بكرة أرضية الى يسار الحارس من
ركلة جزاء تسبب بها حمزة علي بإعاقته ربيع عطايا .1 – 1
وزاد اشتعال المباراة في الشوط الثاني مع رجحان نسبي ألصحاب األرض،
وكاد عبدول ( )59أن يسجل برأسه بعد عرضية رائعة من المغربي ،لكن
الحارس الري مهنا تعملق وحول الكرة ركنية ،ثم تعملق مهنا مرتين في الدقيقة
 ،77منقذا ً مرماه من فرصتين في غاية الخطورة .وأهدر سي الشيخ ()90
حين أخطأ الكرة برأسه على مقربة من المرمى.
مثل طرابلس :الحارس عبده طافح والالعبون سعد يوسف وعبد الله طالب
وايمانويل اوفوري وحمزة علي ومايكل هيليغبي وغازي الحسين (خالد علي
 )94وأحمد مغربي ومحمد مقصود (وليد فتوح  )46وعبد العزيز عبدول
ويوسف حمادة (ابو بكر المل .)66
ومثل األنصار :الحارس الري مهنا والالعبون حمزة عبود وأنس أبو صالح
وحسين سيد (معتز بالله الجنيدي  )33وحسن شعيتو ومحمود الزغبي
(محمد عطوي  )55ومحمد سباعي ومايكل أكوفو وربيع عطايا وعماد غدار
(لوكاس غاالن  )72وسي الشيخ.

