
م���رة ج���دي���دة، ي���ش���ّوه ال��ت��ح��ك��ي��م أج���واء 
ال���ل���ع���ب���ة، ف�����ي�����وّرط ن���ف���س���ه وج���م���اع���ت���ه 
ة  وحتى الفائزين ويفتح ملفات الكفاء

واألخطاء القاتلة. 
¶ األنصار × اإلصالح )2 - 1( 

خ���ط���ف األن�����ص�����ار ف�������وزًا ص���ع���ب���ًا ع��ل��ى 
ض��ي��ف��ه اإلص�����اح ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 
أث���������ار  م�����ث�����ي�����ر  ب��������ه��������دف   ،97
م���وج���ة اح���ت���ج���اج ع����ارم����ة م��ن 
اإلص���اح���ي���ن، ق��اب��ل��ه��ا ت��دّخ��ل 
م���ن ال���ق���وى األم���ن���ي���ة ل��ي��ت��وق��ف 

اللعب مدة 14 دقيقة. 
ت��ف��وق األن��ص��ار لعبًا وف��رص��ًا، 
لكنه اصطدم باعبن شجعان 
تمتعوا بحيوية عالية. ضغط 
األنصار للحسم املبكر، وبعد 
ك���رت���ن مل��ح��م��د أي�����وب ون��اص��ر 
ال����دي����ن ف����ك اإلص��������اح ال���ط���وق 
م��ن  ك������رة خ����ط����رة  ووّج��������ه أول 
الدين  ناصر  ف��اع��ور، خّلصها 
 .)16( ال�������زاوي�������ة  م�����ن  ب�����رأس�����ه 
وف����اج����أ ه���ي���ث���م زي�����ن ال��ج��م��ي��ع 
تعّثر  ع��اج��ل، مستغًا  ب��ه��دف 
الظهير أنس أبو صالح )24(. 
ورّد األنصار سريعًا عبر كرة 
أي��وب فعالجها  مررها محمد 
امل��ت��ق��دم امل��ع��ت��ز ال��ج��ن��ي��دي في 
ش���ب���اك رض������وان ك���س���اب )29(. 
واق���ت���ح���م ال���ب���رازي���ل���ي إدس�����ون 
م��ن��ط��ق��ة اإلص�������اح ف��اج��ت��اح��ه 
ق���������رار!(.  )دون  م����وس����ى  ع���ل���ي 
وت���اه���ت ب��ق��ي��ة ال���ش���وط ب��ع��ي��دًا 
م��ن املرمين، ع��دا ك��رة لناصر 

الدين المست العارضة. 
ب�������������دأ األن�����������ص�����������ار م����ه����اج����م����ًا 
واص����������ط����������دم ب��������دف��������اع م����ت����ن، 
وانفرد إدسون وسّدد في قدم 
الحارس كساب، ودخل ناصر 
ال���دي���ن امل��ن��ط��ق��ة ف��دف��ع��ه رون���ي 
ب��اك وس��دد ناصر الدين ركلة 
ال���ج���زاء ف���وق ال��ع��ارض��ة )67(. 
وان���ت���ع���ش اإلص������اح وه���اج���م، 
وأفلت الحارس كساب الكرة ليصّوبها 
 ب��رأس��ه ف��وق )75(، وم��ع الوقت 

ّ
امل��ع��ت��ز

اإلضافي )5 دقائق!( مرر ناصر الدين 
ك���رت���ه ال�����ى خ������ارج امل���ل���ع���ب اح��ت��س��ب��ه��ا 
الحكم رمية تماس لألنصار، ليرفعها 
أنس  املدافع  ويسكبها  عطوي  محمد 

كرة القدم

فوز األنصار والسالم... وسقوط التحكيم  
ختم األنصار منافسات األسبوع العاشر بفوز مثير على ضيفه اإلصالح رفعه 

وصيفًا بفارق األهداف، وواصل السالم الصوري ثورته بفوز ثالث رفعه عن 
بقعة الخطر، ووّرط الحكم وارطان الجميع 

إلب����ع����اده����م، ق���ب���ل أن ت���ت���دخ���ل ال���ق���وى 
األم���ن���ي���ة وي����ح����دث اش���ت���ب���اك. وت���وق���ف 
ال��ل��ع��ب 14 دق��ي��ق��ة واس��ت��ؤن��ف مل���دة 30 
بفوز  اللعبة  لتختتم  إض��اف��ي��ة،  ثانية 
التحكيم  ملف  ويفتح  مثير،  أنصاري 
مجددًا بكل ما فيه من تساؤالت مّرة. 

■ ق�������اد امل�������ب�������اراة ال����ح����ك����م وارط���������ان 
ماطوسيان مع أحمد قواص وعدنان 

عبد الله، وجميل رمضان رابعًا. 
¶ السالم × الساحل )2 - 1( 

ح��ق��ق ال���س���ام ق��ف��زة ث��اث��ي��ة، ب��ع��دم��ا 
وطار  الساحل،  تجاوز ضفة ضيفه 

بتسع نقاط موّدعًا محطة القاع. 
ت��ف��وق ال��س��اح��ل ب��داي��ة وم���رر حسن 
ك��رة س��دده��ا محمد قصاص  علوية 
أب���و  م��ح��م��د  ورد   ،)23( ال���ق���ائ���م  ف����ي 
عتيق بكرة خلصها الحارس عيسى 
ال��دح��وي��ش، وأخ��ط��أ زه��ي��ر ع��ب��د الله 
امل��رم��ى، وضبط ال��ح��ارس خلف كرة 
أحمد طراد، وتأخر أحمد جرادي في 
ال��ل��ه. وانتهى  ك��رة زه��ي��ر عبد  تلبية 

الشوط سلبيًا. 
وتحسن السام وتقدم سريعًا بهدف 
م����ن رك����ل����ة ج�������زاء إث������ر مل���س���ة ي����د ع��ل��ى 

حسن ضاهر، سجلها عباس خليفة 
)50(. وصنع السام فرصًا عدة تألق 
الحارس الدحويش في صدها، ومن 
لعبة م��رت��دة ترجم أحمد ج���رادة كرة 
ض��ي��اء ب��رو إل��ى ه��دف ال��ت��ع��ادل )58(، 
واس��ت��غ��ل ال��س��ام��ي��ون ت���راج���ع ل��ي��اق��ة 
تسديدة  عبر  الفوز  وقطفوا  الساحل 
بعيدة من علي حوراني، حملت الفوز 

الثالث على التوالي للسام العائد. 
■ ق���اد ال��ل��ق��اء ال��ح��ك��م رض����وان غ��ن��دور 
مع علي عيد وحسن قانصوه، وعلي 

رضا رابعًا. 

»في كل مرة نأكل 
»بوكس«، ورغم كل 
شيء يلعب شباب 

اإلصالح بإخالص 
ونظافة، ورغم كل 

ما نعانيه من حاالت 
مادية وسواها نؤدي 

واجباتنا، ماذا يريدون 
منا؟ إذا كانوا يريدون 

إسقاطنا فليشيروا 
لنتصرف، رمية التماس 

ليست صحيحة وال 
الوقت اإلضافي. فمن 

يحكم على هذا«؟ كالم 
ملدرب اإلصالح خليل 

وطفا. 

ماذا يريدون 
من اإلصالح؟ 

أب��و صالح ب��رأس��ه م��ن تحت الحارس 
ث���وان(، وم��ع انفجار  )الدقيقة 96 و10 
االعتراض  انفجر  األنصارية،  الفرحة 
اإلصاحي الى داخل امللعب احتجاجًا 
ع���ل���ى ال����ح����ك����م، وس������ط م�����ح�����اوالت م��ن 
اإلص��اح ومدربهم خليل وطفا  إدارة 
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قطر تلتقي مصر وّديًا والروماني فاليريو مدربًا لسوريا 
اخ���ت���ار م����درب م��ن��ت��خ��ب س���وري���ا أي��م��ن 
حكيم 26 العبًا ملباراته الدولية الوّدية 
ال��ت��ي ستقام في  ال��ع��راق��ي،  م��ع نظيره 
غٍد  بعد  العراقية  السليمانية  مدينة 
املنتخبن  استعدادات  ضمن  السبت، 
لنهائيات كأس األم��م اآلسيوية 2011 
ل��ك��رة ال��ق��دم ف��ي ال��دوح��ة م��ن 7 ال���ى 29 

كانون الثاني. 
والاعبون هم: مصعب بلحوس وماهر 
ال��س��ي��د وف������راس اس��م��اع��ي��ل ورض�����وان 
االزهر وسامر عوض ويحيى الراشد 
وعدي جفال وكاوا حسو ونديم صباغ 
واحمد صالح وجهاد باعور ومحمد 
وقصي  صهيوني  وبرهان  اسطنبلي 
حبيب وعلي دي��اب وب��ال عبد الدايم 
وعبد الرزاق الحسن وعادل عبد الله 
وأدي��ب  ابراهيم  ومهند  زينو  ومحمد 
بركات وط��ه دي��اب وسنحاريب ملكي 

وعاء الشبلي وعبد القادر دكة. 
ث��ان��ي��ة، علمت وك��ال��ة فرانس  م��ن جهة 

برس أن املدرب الروماني تيتا فاليريو، 
الذي استقال من تدريب فريق االتحاد 
حامل كأس االتحاد اآلسيوي، سيكون 
الجديد ملنتخب س��وري��ا خلفًا  امل���درب 
وأن  دويكوفيتش،  راتومير  للصربي 

توقيع العقد سيتم خال ساعات. 
وك����ان رئ��ي��س االت���ح���اد ال���س���وري ل��ك��رة 
القدم ف��اروق سرية قد أكد الثاثاء أن 

دويكوفيتش هرب ولم يعد. 
وأوض�����ح س��ري��ة ف���ي م��ؤت��م��ر صحافي 
أن دي��وك��وف��ي��ت��ش غ���ادر ال���ى ب���اده في 
إج��ازة قصيرة قبل نحو أسبوع على 
أن ي��ع��ود ال���ى دم��ش��ق االث���ن���ن، إال أن��ه 
لم يعد ولم يرد على االتصاالت التي 

أجريت معه خال األيام املاضية. 
¶ قطر × مصر 

ي��س��ت��ض��ي��ف امل��ن��ت��خ��ب ال���ق���ط���ري ل��ك��رة 
أفريقيا،  بطل  امل��ص��ري،  نظيره  ال��ق��دم 
اليوم الخميس عند الساعة 17.00، في 
مباراة ودي��ة قوية، ضمن استعدادات 

قطر لكأس آسيا، ومصر للقاء جنوب 
أفريقيا في آذار ضمن تصفيات كأس 
األمم االفريقية.  وتعد املباراة من أقوى 
التجارب التي يخوضها منتخب قطر 
ضمن استعداده لكأس آسيا ويسعى 
م���ن خ��ال��ه��ا م���درب���ه ال��ف��رن��س��ي ب��رون��و 
م��ي��ت��س��و ال����ى م��ع��ال��ج��ة األخ���ط���اء ال��ت��ي 
سّببت الخروج املبكر من الدور االول 

لكأس الخليج العشرين في اليمن. 
يعاني املنتخبان من بعض الغيابات، 
ف���ي���غ���ي���ب ع�����ن ق���ط���ر خ���ل���ف���ان اب���راه���ي���م 
وماجد محمد وابراهيم ماجد وحسن 
ي��اس��ر ل��اص��اب��ة، ورغ����م ش��ف��اء خلفان 
ومشاركته للمرة االولى في التدريبات، 
فإنه ليس مؤهًا لبدء املباراة، ويفتقد 
منتخب مصر محترفيه محمد زيدان 
)بوروسيا دورتموند األملاني( واحمد 
امل���ح���م���دي )س����ان����درالن����د االن���ك���ل���ي���زي( 
مع  لخافه  الزمالك  الع��ب  وشيكاباال 

املدرب حسن شحاته. 

استعدادات

الجمهور القطري سيكون حاضرًا في لقاء مصر )أسامة فيصل ـ أ ب( 

مشهد مؤسف وّرط فيه التحكيم الجميع ووقف شاهد زور في لقاء األنصار واإلصالح )عدنان الحاج علي( 
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