
تفوق شباب الغازية في الشوط األول 
ت������راٍخ ت��ض��ام��ن��ي غ��ي��ر معهود،  أم�����ام 
وت��م��ي��ز ب��ك��رة ل��ح��س��ن ف����روخ ضربت 
القائم وصد الحارس ناصر املصري 

كرة ليوسف مزيان. 
ل ال��ت��ض��ام��ن ش��ك��ل��ه ف���ي الشوط 

ّ
وب������د

ال��ث��ان��ي، وص��ن��ع ف��رص��ًا ع���دة افتقرت 
سورو.  السينا  ختمها  التركيز،  إل��ى 
ولم تغير التبديالت الستة شيئًا من 
ليبقى  الشباك،  على  السلبي  املشهد 
والغازية  نقاط(   8( تاسعًا  التضامن 

عاشرًا )8 نقاط(. 
■ قاد اللقاء الحكم محمد الخالد مع 

هادي كسار وعبد الله طالب. 

الدرجة الثانية 
توازنه  ط����راب����ل����س  امل���������ودة  اس����ت����ع����اد 

األربعاء  15  كانون األول  2010  العدد  1292

فوز العهد والراسينغ والنجمة...  واألنـصار اليوم
كرة القدم

السوري  االت�������ح�������اد  رئ�����ي�����س  أع�����ل�����ن 
ل��ك��رة ال��ق��دم ف����اروق س��ري��ة أن مدرب 
املنتخب الوطني، الصربي راتومير 
ديوكوفيتش، »لن يعود إلى سوريا 
املاضي  األس�����ب�����وع  م����غ����ادرت����ه  ب���ع���د 

متوّجهًا إلى بالده«.
قبل  ع��ام��ًا(   64( ديوكوفيتش   

ّ
وع���ن

شهرين مدربًا ملنتخب سوريا، الذي 
يستعد للمشاركة في نهائيات كأس 
ال��ت��ي تستضيفها قطر ب��ن 7  آس��ي��ا 

و29 كانون الثاني املقبل.
وأض��اف سرية في مؤتمر صحافي 
ف��ي م��ق��ر االت���ح���اد ال���س���وري بدمشق 
»ن��ح��ن ب��غ��ن��ى ع���ن���ه... ون�����درس سبل 
إي���ج���اد امل������درب ال���ب���دي���ل س�����واء أكان 

مدربًا وطنيًا أم أجنبيًا«.

وقال تاج الدين فارس مدير املنتخب 
األول خ���الل امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي إنه 
االت��ح��اد خطابًا  تلقى  يومًا   15 قبل 
تصوير  لطلب  تلفزيونية  ق��ن��اة  م��ن 
ال��س��ادس من  ف��ي  املنتخب  تدريبات 
ك��ان��ون األول ض��م��ن ب��رن��ام��ج شامل 
ك�����أس آس����ي����ا، فأبلغ  ن���ه���ائ���ي���ات  ع����ن 
امل��درب الصربي بذلك ولم يكن لديه 

أي اعتراض.
وأض�����اف إن���ه ف���ي االس���ب���وع املاضي 
امل��������درب م��ش��ك��ل��ة ع���ل���ى خلفية  أث������ار 
التلفزيونية  القناة  ممثلي  حضور 
للمنتخب  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال���ح���ص���ص 
وغ�����ادر ال��ح��ص��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة وسافر 

الى بالده.
ل���ك���ن س����ري����ة أش�������ار إل�����ى س���ب���ب آخر 

لألزمة. وقال رئيس االتحاد السوري 
»دي����وك����وف����ي����ت����ش ك������ان م�����ص�����ّرًا على 
الصربي زوران ديوردفيتش  تعين 
ن�������ادي املجد(  ت����دري����ب  م����ن  )امل�����ق�����ال 
مساعدًا له، األمر الذي كان يتعارض 
مع رؤية االتحاد بهذا الخصوص« 
 هاتفيًا 

ً
م��ض��ي��ف��ًا أن����ه ت��ل��ق��ى ات���ص���اال

م����ن دي���وردف���ي���ت���ش ل���ل���ت���ف���اوض معه 
ديوكوفيتش.  ع�������ودة  ب���خ���ص���وص 
وت���اب���ع »ه�����ذا ن����وع م���ن امل���س���اوم���ة ال 

نقبله أبدًا«.
السوري  امل��ن��ت��خ��ب  أن  س���ري���ة  وأك�����د 
اإلطالق  ع���ل���ى  ش���ائ���ب���ة  وال  »ب���خ���ي���ر 
الصربي،  امل����درب  قضية  باستثناء 
ف��م��ل��ت��زم��ون ولديهم  ال���الع���ب���ون  أم����ا 
إح��س��اس ع���ال ب��امل��س��ؤول��ي��ة وثقتهم 

بأنفسهم كبيرة«.
السوري  االت����ح����اد  إن  س���ري���ة  وق�����ال 
سيقدم شكوى ضد املدرب الصربي 
لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(. 
االتحاد  داخ���������ل  م������ص������ادر  وق������ال������ت 
ال��س��وري إن امل���درب ال��ب��دي��ل سيكون 
على األرجح البرتغالي روي ميغيل 
املنتخب  س��ي��ق��ود  ال�����ذي  أمل���ي���دا  دي 
تصفيات  ف�����ي  ال�����س�����وري  األومل�����ب�����ي 
دي  أن  رغ����م   ،2012 ل���ن���دن  أومل���ب���ي���اد 
أمل���ي���دا ص���رح ف���ي أك��ث��ر م���ن مناسبة 
بأنه ال يرغب في تولي مهمة تدريب 

املنتخب األول.
وس��ت��ل��ع��ب س���وري���ا ف���ي ك����أس آسيا 
التي تضم  الثانية  املجموعة  ضمن 

اليابان والسعودية واألردن.

مدرب املنتخب السوري راتومير ديوكوفيتش... يهرب!

سقوط العب 
المبرة فاضل يفتح 

ملف الحماية والدفاع 
المدني

رياضة

وال��ص��ف��اء على  النجمة  م��ب��اراة  أم��س  أقيمت 
ملعب املدينة الرياضية، لكن الحكم الرئيسي 
وارط��ان ماطوسيان لم يقد امل��ب��اراة كما كان 
قام يوم 

ُ
امل��ب��اراة ست مقررًا سابقًا حن كانت 

السبت قبل أن تؤجل بسبب األحوال الجوية. 
السبب، بكل بساطة، أن استبدال ماطوسيان 
النجمة  ن���ادي  ادارة  ك��ت��اب وجهته  ج��اء بعد 
حكمًا  ماطوسيان  تعين  على  فيه  تعترض 
ال��ذي أخطأ مرتن بحق النجمة.  للقاء وه��و 
اعتراض  إن  اذ  األول  ل��ي��س  ال��ن��ج��م��ة  وك��ت��اب 
ي����ع����ود ألسابيع  ال��ت��ح��ك��ي��م  ع���ل���ى  ال���ن���ب���ي���ذي 
ق�����د نشرت  م����اض����ي����ة. وك�����ان�����ت »األخ��������ب��������ار« 
ت��ع��ي��ن ماطوسيان  ف��ي��ه  ت��ن��اول��ت  م��وض��وع��ًا 
ل��ق��ي��ادة م��ب��اري��ات ف��ي ال����دوري ب��رغ��م أخطائه 
املتكررة. ألم يكن أفضل لرئيس لجنة الحكام 
م��ح��م��ود ال��رب��ع��ة أن يتنّبه ل��ه��ذه امل��س��أل��ة وال 
والصفاء،  النجمة  مل��ب��اراة  ماطوسيان   

ّ
يعن

 م��ن أن يرضخ الع��ت��راض النجمة، الذي 
ً
ب��دال

 في اعتراضه بعدما وجد أن األمور 
ٌ

هو محق
تسير بنحو خاطئ.

وك���ت���اب ال��ن��ج��م��ة ل��ي��س ال���وح���ي���د ع��ل��ى األداء 
التحكيمي، اذ إن أمن سر نادي العهد محمد 
ع��اص��ي كشف ف��ي ح��دي��ث إذاع���ي م��ع الزميل 
طالل نصر الله على إذاع��ة البشائر أن ادارة 
ال��ع��ه��د أرس��ل��ت ك��ت��اب��ًا ال���ى االت��ح��اد ت��ن��ّب��ه فيه 
الى األخطاء التحكيمية. والالفت أن عاصي 
ناقش هذا املوضوع مع األمن العام لالتحاد 
ره��ي��ف ع��الم��ة )ك��م��ا ق���ال( ال م��ع رئ��ي��س لجنة 

الحكام محمود الربعة.
ع. س.

خسارة »طائرة« لبنان الشاطئية 

فازت سلطنة عمان على لبنان )1-2( 
في دور الـ16 من مسابقة الكرة الطائرة 

الشاطئية ضمن الدورة اآلسيوية الشاطئية 
الثانية. وبعدما فاز الفريق اللبناني املؤلف 

من الثنائي ايلي ابي شديد ونادر فارس 
باملجموعة األولى )26-24(، نجح الفريق 

العماني في حسم املجموعتني الثانية 
والثالثة ملصلحته )21-13()16-14( رغم أن 
الفريق اللبناني تقّدم )14-13( في املجموعة 

الحاسمة والفاصلة، لكنه لم يحسم 
املجموعة، وبالتالي املباراة. 

»أول سبورتس« يستعيد الصدارة 

استعاد »أول سبورتس« صدارة الدوري 
اللبناني لكرة القدم للصاالت برصيد 

15 نقطة، إثر فوزه على ضيفه أوملبيك 
صيدا )األخير دون نقاط( 9 - 3، في ختام 

مباريات املرحلة السادسة على ملعب 
مجمع الرئيس لحود. 

سجل ألول سبورتس قاسم قوصان 
)3( وحسن توبة )2( وسامر يحيى )2( 
ورمزي ابي حيدر وجان بيار بشعالني، 
وألوملبيك مازن جمال ورضوان النشابة 

ووديع عسيران. 
وعلى ملعب السد، حقق الندوة القماطية 

)الرابع بـ6 نقاط( فوزه الثاني تواليًا، وجاء 
على حساب ضيفه قوى االمن الداخلي 
)السادس بـ3 نقاط( بنتيجة 7-3. سجل 

للفائز حسن حمود )3( وعلي الحمصي 
)2( وعباس عطوي »أونيكا« وحسن ناصر 
الدين، وللخاسر احمد تكتوك ونادر حمزة 

وبسام منصور. 

 AUCE دورة

أقامت جامعة AUCE دورتها الداخلية في 
كرة الطاولة، وأحرز اللقب طاهر داغر )إدارة 

أعمال(، وحل ثانيًا علي أمهز )فريشمان( 
وثالثًا محمد مطوط )إدارة أعمال(. 

أخبار رياضية

التحكيم كمان وكمان

وسيم  امل��ه��اج��م  ال��ى  سريعًا  لتتحول 
ويفجر  ثالثة  فيتجاوز  ال��ه��ادي  عبد 
ك��رت��ه ف��ي ال��ش��ب��اك ه��دف��ًا ذهبيًا )93(، 
وف��ج��أة ت��ت��ح��ول األن���ظ���ار إل���ى منطقة 
ج�����زاء ال���راس���ي���ن���غ ح��ي��ث س��ق��ط العب 
امل���ب���رة اس��م��اع��ي��ل ف���اض���ل غ��ائ��ب��ًا عن 
الوعي ليتحول املشهد دراميًا وسط 
ن��ق��د ش��دي��د ل��ل��ح��ك��م وم��س��اع��ده لعدم 
إي���ق���اف ال��ل��ع��ب ل��ح��ظ��ة وق����وع الالعب 

 من ترك اللعبة ماشية. 
ً
بدال

وارطان  ال����ح����ك����م  امل��������ب��������اراة  ق��������اد   ■

ماطوسيان مع حسن عيسى ومحمد 
رمال. 

احتجاج  م����وج����ة  امل���ل���ع���ب  س�������ادت   ■
ع���ارم���ة ع��ل��ى ت���أخ���ر رج�����ال اإلسعاف 
وهي  ف��اض��ل،  لالعب  سريعة  ملعاينة 
م���ن أول����وي����ات امل���الع���ب ح��ف��اظ��ًا على 

سالمة الالعبن والحضور. 
التضامن × الغازية )0ـ0( 

وتعادل  بنقطة  ونقطة  شوط بشوط 
سلبي لم يكن على ق��در اآلم���ال، لكنه 

قد يقنع الطرفن. 

وحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه حركة 
في  ال��ص��ف��اء،  ملعب  على   1�4 الشباب 
التاسعة  امل��رح��ل��ة  م��ب��اري��ات  م��ت��اب��ع��ة 
م��ن ب��ط��ول��ة ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة. وسجل 
ي��وس��ف دروي������ش، وللمودة  ل��ل��ح��رك��ة 
ول���ي���د ف���ت���وح وم���ح���م���د ف���ت���وح وعالء 
ال���راع���ي وم����ازن ال��ع��ل��ي. ح��ك��م املباراة 
الله  محمد دروي��ش مع عدنان عبدد 

وهادي سالمة. 
ال��خ��ي��ول ومضيفه  م���ب���اراة  وت��أج��ل��ت 
ناصر بر الياس بسبب تراكم الثلوج 

على ملعب الخيارة. 
السيئة  ن��ت��ائ��ج��ه  ال��ح��ك��م��ة  وواص�������ل 
أم�������ام مضيفه  م����ع خ����س����ارة ج����دي����دة 
النهضة بر الياس 2�5 على ملعب برج 
كامل سرحان  للحكمة  حمود. سجل 
وللنهضة   ،)55( خ��ل��ي��ل  وع����زت   )13(
و53(  و33  و27   9( ال��ح��اج  مصطفى 
وحسن حوا )64 من ركلة جزاء(. قاد 
امل��ب��اراة الحكم حسن أب��و يحيى مع 

علي عيد وحسن قانصو. 
ال��ن��ب��ط��ي��ة ومضيفه  وت���ع���ادل األه���ل���ي 
وسجل  ط����راب����ل����س.  ف����ي   ،3�3 امل���ح���ب���ة 
ل��ل��م��ح��ب��ة وائ����ل ب��ي��اض )50 م���ن ركلة 
ج��زاء( وجميل مكناس )72( وحسن 
 في مرماه(، ولألهلي 

ً
بهجت )87 خطأ

حبيب ياسن )22( وعلي أيوب )29( 
حارس  وط�����رد   .)89( ح�����درج  وم������ازن 
قاد   .)50( الشيخ علي  ق��اس��م  األه��ل��ي 
امل����ب����اراة ح���س���ام ال���دق���دوق���ي م���ع علي 

سرحال وسليم سراج. 

تعميم االتحاد 
أع��ل��ن االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ك��رة القدم 
ت��وج��ي��ه إن������ذار إل����ى ن������وادي مختلف 
الدرجات بأن أي تقاعس من أي العب 
الكامل  ف���ي االن����خ����راط  م���ن الع��ب��ي��ه��ا 
لعبًا  أو  تدريبًا  الوطنية  باملنتخبات 
س��ي��واَج��ه ب��اإلي��ق��اف ع��ن اللعب أينما 

كان في النادي وفي املنتخب. 
الدولين  � دع����وة األن���دي���ة وال��الع��ب��ن 
ال���س���اب���ق���ن إل�����ى امل���ش���ارك���ة ف����ي دورة 
امل�����درب�����ن ال����دول����ي����ة ل���ل���ح���ص���ول على 
االتحاد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   ،B ش����ه����ادة 
إل���ى 2011/1/23،   4 م���ن  ب���ي���روت  ف���ي 
ب��إش��راف االت��ح��اد اآلس��ي��وي، على أن 
تتلقى األمانة العامة لالتحاد طلبات 
امل���ش���ارك���ة ف���ي م���وع���د أق���ص���اه 18 من 

الشهر الجاري.

الراسينغ والنجمة 
يتألقان... وتسجيل 

7 أهداف في 4 
مباريات؟

كأس آسيا 2011
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