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كرة الصاالت

ّ
لبنان يواجه كرواتيا وتركيا وفلسطني في املتوسط
س �ي �خ��وض م �ن �ت �خ��ب ل �ب � ًن��ان لكرة
ال� �ق ��دم ل �ل �ص��االت ت �ج��رب��ة جديدة
عندما يخوض غمار بطولة البحر
األب� �ي ��ض امل� �ت ��وس ��ط األول � � ��ى التي
تستضيفها ل�ي�ب�ي��ا م��ن  1ال ��ى 10
تشرين الثاني املقبل بمشاركة 16
منتخبًا.
وسيكون الشيء الجديد بالنسبة
ال� ��ى امل �ن �ت �خ��ب األح� �م ��ر مواجهته
ملنتخبني أوروب �ي ً�ين هما كرواتيا
وت� ��رك � �ي� ��ا ،اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى فلسطني
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة ،ع�ل�م��ًا بأن
ال �ق ��رع ��ة وض� �ع ��ت ل �ي �ب �ي��ا املضيفة
ف��ي املجموعة االول ��ى م��ع اليونان
وس ��وري ��ا وامل� �غ ��رب ،ب�ي�ن�م��ا ّ
ضمت
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة س� �ل ��وف� �ي� �ن� �ي ��ا وفرنسا
وأل� �ب ��ان� �ي ��ا وال � �ج � ��زائ � ��ر ،والثالثة
ال � �ب ��وس � �ن ��ة وال� � �ه � ��رس � ��ك وقبرص
ومالطا وتونس.

وك� ��ان امل�ن�ت�خ��ب ال�ل �ب�ن��ان��ي ق ��د بدأ
ّ
تمارينه على ملعب ال�س��د بقيادة
امل � � � � ��درب دوري زخ � � � ��ور ومدرب
ال� �ل� �ي ��اق ��ة ال� �ب ��دن� �ي ��ة ب � �ي� ��ار فلفلي.
وس� ّ�م��ى زخ ��ور  20الع�ب��ًا سيختار
 14منهم للمشاركة ف��ي البطولة،
وه��م سركيس إسكدجيان وربيع
ال �ك��اخ��ي وح �س�ين ه �م��دان��ي وعلي
ال� �ج� �ب� �ي� �ل ��ي (ل� � �ح � ��راس � ��ة املرمى)،
وابراهيم حمود ومحمود عيتاني
وه �ي �ث��م ع� �ط ��وي وق ��اس ��م قوصان
وج��ان فاضل ومحمد اسكندراني
وح� �س ��ن ح� �م ��ود ورام � � ��ي الالدقي
وح�س��ن شعيتو وع�ل��ي الحمصي
وخ��ال��د ت �ك��ه ج��ي وم �ه��دي عطوي
وح �س��ن ت��وب��ة ورم � ��زي أب ��ي حيدر
وجان كوتاني وجهاد أبو شقرا.
ورأى رئ�ي��س لجنة ك��رة الصاالت
سيمون الدويهي ان هذه البطولة

ّ
ت � �ع ��د م �ح �ط��ة م� �ه� �م ��ة« ،إذ إن كل
املنتخبات املشاركة تأخذها على
ّ
محمل الجد ،فهي أشبه بكأس عالم
ّ
مصغرة ،لذا لم يتأخر «الفيفا» في
اع�ت�م��اده��ا بطولة رسمية تضاف
ال� ��ى س�ل�س�ل��ة ب� �ط ��والت الفوتسال
املعتمدة من قبله».
أما زخور فقال« :صحيح ان توقيت
ال �ب �ط��ول��ة ي �ت �ع ��ارض م ��ع انطالق
ال� � � ��دوري ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة القدم،
ح �ي��ث ت�ن�غ�م��س غ��ال�ب �ي��ة الالعبني
م��ع فرقهم ،لكن استطعنا دفعهم
ال ��ى ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى اإلع� � ��داد لهذه
ّ
ال�ب�ط��ول��ة ،ال�ت��ي ت�ع��د مهمة إلبقاء
امل �ن �ت �خ��ب ف ��ي اج � ��واء املنافسات،
وخ� �ص ��وص ��ًا ان� �ن ��ا س �ن �ك ��ون امام
اس �ت �ح �ق��اق ت�ص�ف�ي��ات ك ��أس آسيا
في السنة الجديدة».
(األخبار)

لبنان الرياضي
ّ
 5برونزيات للبنان في املصارعة
عادت ،أول من أمس ،بعثة اتحاد املصارعة،
بعد مشاركتها في بطولة غرب آسيا
للناشئني ،التي استضافتها العاصمة
السورية دمشق ،ما بني  4تشرين األول
الجاري و 7منه ،وفي جعبتها  5ميداليات
برونزية كاآلتي - :املصارعة اليونانية
الرومانية :غسان عجم ( 24كلغ) ،مالك
نظام ( 85كلغ) ومصطفى السقا (85
–  100كلغ).
 املصارعة الحرة للهواة :مالك نظام (85كلغ) ومصطفى السقا (100 – 85كلغ).
وشاركت في البطولة  8دول من  10في
غرب آسيا ،هي :سوريا ،العراق ،األردن،
السعودية ،قطر ،فلسطني ،اليمن ولبنان.
ّ
وترأس البعثة نائب رئيس االتحاد حسن
بشارة ،وضمت األمني العام علي قبيسي
إداريًا ،وخالد الخالد مدربًا ،ورافقها
رئيس نادي البيئة الرياضي – طرابلس
فواز املحمد.

ّ
إنجاز سلوي لـ«الروح القدس»

العب املنتخب اللبناني هيثم عطوي خالل املباراة أمام أوزبكستان في كأس آسيا األخيرة (أرشيف)
ف� ��ي ال � �س ��اع ��ات األخ� � �ي � ��رة ،أبرزهم
الفلسطيني ابراهيم مناصري من
ال� �خ� �ي ��ول وع� �ب ��اس ط� �ح ��ان وأحمد
الصفح م��ن شباب الساحل إضافة
ال ��ى ع� ��ودة اب��راه �ي��م م �ن��اع وخليل
علي وحسن سرحان ومحمد فتال.
وك ��ان ال �ن��ادي ق��د أع�ي��د ال��ى رئيسه
السابق عبد السباعي بعد موسم
م��ع دايفيد ناكيد .وتبلغ امليزانية
ألف دوالر.
نحو ّ 50
النهضة :ق ��ل� �ص ��ت إدارة الفريق
م� �ص ��اري� �ف� �ه ��ا وق � � � � ��ررت االعتماد
على أب�ن��اء ال �ن��ادي ،ف��أوك�ل��ت مهمة
التدريب الى الالعب فيدال حيمور
م��ن دون اس�ت�ق��دام اي الع��ب جديد،
وس� � �ي� � �ع � � ّ�ول ع � �ل� ��ى ال� � �ق � ��دام � ��ى علي
ال �ح ��دري وع �ل�اء ال �ح ��دري وحسني
ّ
حوا وغيرهم.
ناصر :يركب الفريق البقاعي موجة
عدد
األزم ��ة امل��ادي��ة ،فاستغنى ع��ن
ً
ك �ب �ي��ر م ��ن الع �ب �ي��ه واس� �ت� �ق ��دم بدال
م�ن�ه��م ال� �س ��وري س��ام��ر النصرالله
وال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي�ي�ن م� �ح� �م ��د صالح
وع � � �ل � ��اء ص� � ��ال� � ��ح وم� � �ع� � �ه � ��م العبو
ال �ف��ري��ق ال �ب��اق��ون وأب ��رزه ��م محمد
ال �ش��وب��اص��ي وم�ح�م��د ع�ب��د الرزاق،
ويقوده امل��درب السوري محمد ابو
السل .تبلغ امليزانية  35ألفًا.
ً
حركة الشباب :ت ��وج ال �ف��ري��ق بطال
للدرجة الثالثة في املوسم املاضي،
وتعتمد اإلدارة على أب�ن��اء النادي
وس� �ي� �ق ��وده امل� � ��درب ش �ع �ب��ان سعد.
وي � �ض� ��م ال � �ف� ��ري� ��ق الع � �ب�ي��ن شبانًا،
وم � �ع� ��دل أع� � �م � ��اره ص �غ �ي ��ر إضافة
ال��ى الفلسطينيني ن��زار أب��و جماع
وط��ارق قرطام .تفوق امليزانية 100
ألف يؤمن معظمها الرئيس رفعت
ع �ي��د وب� �ع ��ض ش �خ �ص �ي��ات منطقة
جبل محسن.
الشباب طرابلس :ص�ع��د ال�ف��ري��ق الى
الدرجة الثانية ،ونية رئيس النادي
م� �ح� �م ��د امل � ��وس � ��وي ال � �ح � �ف� ��اظ على
املوقع الجديد رغم الضائقة املادية
وامل � � �ص� � ��ادر ال� �ض� �ئ� �ي� �ل ��ة .وسيدرب
الفريق محسن الزيني وجل العبيه
من الشبان واليافعني الذين يلعبون
في منتخبات الفئات العمرية.

كرة الطاولة

ّ
رقم قياسي في عدد املشاركني في البطولة العربية
أعلن االتحاد اللبناني لكرة الطاولة
رس �م �ي ��ًا ت �ن �ظ �ي��م ب �ط ��ول ��ة األندية
العربية ال �ـ 22التي سيستضيفها
لبنان ف��ي ق��اع��ة ال �ن��ادي الرياضي
غ��زي��ر ب�ي�ن  20و 27ت �ش��ري��ن األول
الجاري.
وج � � � � ��اء اإلع � � �ل� � ��ان خ � �ل� ��ال مؤتمر
ُ
ص� �ح ��اف ��ي ع � �ق� ��د أم� � ��س ف� ��ي فندق
«أكوافيستا» .ويشارك في البطولة
 41ن ��ادي ��ًا ع��رب �ي��ًا ( 15للسيدات)
و( 26للرجال) من  16دولة عربية،
وه � � ��و رق � � ��م ق � �ي� ��اس� ��ي ف � ��ي تاريخ

ال� �ب� �ط ��والت .وأن ��دي ��ة ال ��رج ��ال هي:
ال� �س�ل�ام واالت � �ح� ��اد (السعودية)،
ال ��ري ��ان وال �س��د (ق �ط ��ر) ،البسيتني
وسار (البحرين) ،األهلي واإلنتاج
الحربي (مصر) ،الذهبي (تونس)،
خ� � � � ��ان ي� � ��ون� � ��س وه� � �ل� � ��ال القدس
(فلسطني)ّ ،
عمال السكك (سوريا)،
الصقر (اليمن) ،الساملية والساحل
(ال�ك��وي��ت) ،األرث��وذك�س��ي (األردن)،
السليمانية وب�ش�م��رك��ة (العراق)،
النصر والوصل (اإلمارات) ،األهلي
(السودان) ،ا .جي .اس .كا الخروب

وال� ��ري� ��اض� ��ي زرل � � � ��دة (الجزائر)،
ال� ��ري� ��اض� ��ي ـ ب� � �ي � ��روت ،والبراعم
ـ ال �ن �ب �ط �ي ��ة ،واألدب والرياضة
(كفرشيما) (لبنان).
أما أندية السيدات فهي :الصداقة
امل�ح�م��دي��ة (امل �غ ��رب) ،ه�ل�ال القدس
وشابات الخليل (فلسطني) ،األهلي
واإلنتاج الحربي (مصر) ،إسمنت
ب �ن ��زرت (ت ��ون ��س) ،ال �ف �ت��اة (قطر)،
ش � �ق�ل��اوة وال� �ص� �ن ��اع ��ة (العراق)،
األربعاء الخروب وبدواو (الجزائر)
وفتيات الشارقة (اإلمارات).

كرة السلة

ّ
الرياضي والقادسية في افتتاح دورة الحريري
تنطلق اليوم عند الساعة  18.00على ملعب
ال �ن��ادي ال��ري��اض��ي ف��ي ب �ي��روت ،دورة حسام
الدين الحريري الـ 20لكرة السلة بمشاركة 9
فرق عربية مقسمة على مجموعتني كاآلتي:
ـ املجموعة األولى :الرياضي اللبناني ،األهلي
املصري ،امللعب النابلي التونسي ،القادسية
الكويتي واملحرق البحريني.
أحمد يتسلم الكأس من النائبة بهية الحريري في العام املاضي (أرشيف)

ـ املجموعة الثانية :الحكمة اللبناني ،االتحاد
ال�س�ك�ن��دري امل �ص��ري (ح��ام��ل ال�ل�ق��ب) ،النجم
الساحلي التونسي وكاظمة الكويتي.
ويلتقي اليوم الرياضي مع القادسية (الساعة
 ،)18.00فيما يلعب األهلي مع املحرق عند
الساعة  ،20.00وستكون املدرجات مفتوحة
أمام الجمهور مجانًا.
وتتميز هذه الدورة بمشاركة فريق الحكمة
ل �ل �م��رة األول� � ��ى ،ال � ��ذي س�ي�س�ع��ى إل ��ى إحراز
اللقب ،وهو يأمل أن تكون البطولة مناسبة
للوقوف على مستوى الفريق قبل انطالق
البطولة املحلية في  24الجاري.
أم� ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال ��ري ��اض ��ي ،ف �ه��و يسعى
إل��ى إح��راز لقب ع��اش��ر ،بعدما خ�س��ره العام
امل��اض��ي بعد غيابه ع��ن النهائي ال��ذي جمع
الشانفيل واالتحاد السكندري وذهب اللقب
لالتحاد بقيادة إسماعيل أحمد ،وبالتالي
ف��إن االت �ح��اد يحضر إل��ى ب�ي��روت ه��ذا العام
للحفاظ على لقبه .وستكون جميع املباريات
منقولة على شاشة تلفزيون املستقبل.

أحرزت جامعة الروح القدس (الكسليك)
املركز الثاني في بطولة آسيا للجامعات
في كرة السلة للرجال ،التي استضافتها
تايوان.
وفازت جامعة الروح القدس في  5مباريات
وخسرت املباراة الختامية للدورة أمام
ّ
تايوان .وحلت جامعة منغوليا ثالثة.
ّ
وتسلم قائد فريق الجامعة روني أبو
جوده كأس املركز الثاني .واختير اللبناني
نديم سعيد أفضل العب في الدورة،
وسعيد وجاد بيطار ضمن التشكيلة
املثالية.

ّ
محاضرات حول سالمة العدائني
عقدت جمعية بيروت ماراثون (اللجنة
الطبية) املؤتمر الطبي السنوي لسباق بلوم
بيروت ماراثون  2010في أوتيل ديو (قاعة
املحاضرات) وذلك لتقديم الخطة الطبية
للسباق من خالل محاضرات اشتملت
على عدة مواضيع هامة ،قدم لها عدد من
األطباء والخبراء في مجال الطب الرياضي.

املرصد الرياضي
* يبدو أن انتقال كابنت فريق النجمة
عباس عطوي الى نادي الطليعة السوري
لكرة القدم لم ينضج تمامًا بعد ،إذ لم
ّ
تتصل إدارة الطليعة بناديه .فهل يفضل
الكابنت العودة الى مشاركة فريقه وهو
ّ
بأمس الحاجة إليه؟
* يبدو أن تجمع نوادي األولى لكرة القدم
قرر طرح مطالبه ملواجهة الجمود الذي
يلجم اللعبة وذلك عبر إطالق ورشة عمل
من خالل لجنة خاصة تضع مطالب
تطويرية ،ترفعها الى االتحاد ،كاسرًا بذلك
واقعه ّ
املر الذي يتحكم به االتحاد وحده.

مجتمع الرياضة
فقدت الرياضة اللبنانية أحد أشهر
نجومها لكرة القدم ،في الستينيات،
الالعب حافظ عمار .وقد سطع نجمه مع
نادي الشبيبة املزرعة (بطل عام )1967
واملنتخب الوطني .وكان من أبرز الهدافني
في تاريخ اللعبة ،وعرف بأخالقه العالية
ّ
ومنا ّ
أحر التعازي لعائلة
وسرعته الفائقة.
النجم املحبوب.

