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الت�أثير الأرمني بالكرة اللبنانية

ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي لكرة القدم

انت�صار مثير للعهد على الوحدات
فرض العهد اللبناني نفسه منافسا ً
قويا ً بفوزه الدراماتيكي على ضيفه
ال��وح��دات األردن��ي ( )2-3الثالثاء
على ملعب صيدا البلدي في الجولة
الثانية م��ن منافسات المجموعة
األول����ى ض��م��ن دور ال��م��ج��م��وع��ات
لمسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم.
وق �دّم العهد أح��د أفضل عروضه
ه��ذا الموسم على اإلط�لاق ،وفرض
أفضليته على مجريات المباراة إذ
اعتمد مديره الفني األلماني روبرت
غاسبرت على ثنائي الوسط السوري
عبد الرزاق الحسين وعباس عطوي
«أونيكا» وعلى الثالثي أحمد زريق
وحسن شعيتو والسنغالي محمدو
درامي في الهجوم.
وبعد ف��رص ع��دّة افتتح درام��ي
التسجيل من تسديدة استقرت في
الزاوية اليمنى البعيدة عن متناول
ال��ح��ارس األردن���ي عامر شفيع إثر
تمريرة من عطوي (.)32
وتخلّى الوحدات عن حذره وبادر
باتجاه مرمى ح��ارس العهد حسن
بيطار وأدرك التعادل في الدقيقة
 38عبر ال��ب��رازي��ل��ي فرانسيسكو
الذي استغ ّل خطأ فادحا ً من بيطار
بالخروج من مرماه لقطع الكرة إثر
ركلة حرة ن ّفذها عامر ديب (.)38
وتابع العهد أفضليته في الشوط
الثاني مقابل تراجع الفريق األردني
للدفاع ،وانفرد حسين دقيق إال أنه
أخطأ ف��ي التسجيل ( ،)55ومنح
أحمد زريق التقدّم للفريق اللبناني
م��ن ت��س��دي��دة خ��ادع��ة م��ن مشارف
المنطقة إلى يمين الحارس شفيع إثر
تمريرة من عطوي أيضا ً (.)73
وأدرك الوحدات التعادل مجدّدا ً
عبر بهاء فيصل الذي تابع كرة مرتدة
من الحارس بيطار إلى الشباك إثر
ركلة حرة من عامر ذيب (.)85
وف��ي الدقيقة  89تع ّرض درام��ي
للعرقلة من مدافع الوحدات فراس
شلباية فاحتسب الحكم ركلة جزاء
المتخصص نور منصور
انبرى لها
ّ
وس �دّده��ا قوية إل��ى يمين الحارس
م��ان��ح�ا ً ال��ف��وز األول ف��ي المسابقة
للعهد.
وتع ّرض حارس مرمى الوحدات
للطرد بسبب اعتراضه الشديد على
الحكم إث��ر مطالبة الفريق األردن��ي
بركلة جزاء ،وكان الفريق قد أجرى
تبديالته الثالث فح ّل المدافع محمد
الباشا بدال ً منه.
وكان بطل لبنان افتتح مبارياته
ب��ط��ري��ق��ة مخيبة ب��س��ق��وط��ه أم��ام
مضيفه ألتين أسير التركمانستاني
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تراجع استقالل دوشنبي إلى المركز
األخير بعدما تج ّمد رصيده عند نقطة
واحدة.

الوحدة السوري يبحث
عن أولى نقاطه

( )2-0في الجولة األولى ،بينما كان
الوحدات تغلب على الحد البحريني
(.)0-2

فوز تاريخي لطرابلس

ح ّقق طرابلس الرياضي اللبناني
ف���وزا ً تاريخيا ً عندما تغلب على
ضيفه استقالل دوشنبي الطاجيكي
وص��ي��ف ن��س��خ��ة ال���ع���ام ال��م��اض��ي
( )1-2الثالثاء على ملعب طرابلس
ال��ب��ل��دي ف��ي ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من
منافسات المجموعة الثانية ضمن
دور المجموعات للمسابقة نفسها.
وه����و ال���ف���وز األول ل��ط��راب��ل��س
الرياضي في دور المجموعات في
مشاركته األولى في المسابقة ،بعدما

كان خسر أمام نفط الوسط العراقي
( )1-0في الجولة األولى.
وس��ي��ط��ر ال��ح��ذر ع��ل��ى مجريات
ال��ش��وط األول فانحصر اللعب في
وسط الملعب مع محاوالت خجولة
للفريقين.
واستلم طرابلس زم��ام المبادرة
في الشوط الثاني ،إال أنه تلقى هدفا ً
عبر األوك��ران��ي ألكسندر كابالش
بعدما ح ّول الكرة برأسه إلى سقف
مرمى ال��ح��ارس س��راج الصمد من
مسافة قريبة إثر عرضية من أكمل
هولماتوف (.)55
ور ّد طرابلس سريعا ً حيث أدرك
الغاني عبد العزيز يوسف التعادل
م��ن ت��س��دي��دة زاح��ف��ة إل��ى ال��زاوي��ة

اليسرى لمرمي ال��ح��ارس الصربي
نيكوال ستوسيتش إثر ركنية انبرى
لها مواطنه مايكل هيليغبي وهيأها
له السوري محمد اسطنبلي برأسه
(.)58
وق��ب��ل ث�ل�اث دق��ائ��ق م��ن نهاية
المباراة ،منح وليد فتوح الفوز للفريق
اللبناني من تسديدة رائعة وبعيدة
حوالي ثالثين مترا ً أسكنها إلى يسار
الحارس ستوسيتش (.)87
وبات طرابلس الرياضي يتقاسم
ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي م��ع ن��ف��ط ال��وس��ط
ال��ذي خسر أم��ام مضيفه الفيصلي
األردن���ي ( )2-1اليوم على ملعب
ع ّمان الدولي ،ويحت ّل األخير صدارة
المجموعة برصيد  4ن��ق��اط ،فيما

ي��رف��ع ال��وح��دة ال��س��وري شعار
الفوز عندما يواجه شباب الظاهرية
الفلسطيني األربعاء في بيروت ضمن
الجولة الثانية لمنافسات المجموعة
الثالثة م��ن مسابقة ك��أس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم.
وي����درك ال��ف��ري��ق ال��س��وري (م��ن
دون نقاط) والذي خسر في الجولة
األولى أمام العروبة العماني ،2-1
أن العودة إلى اجواء المنافسة على
أحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني
يحتاج إلى فوزه بنقاط مباراته مع
الظاهرية (من دون نقاط) ،والذي
خسر أيضا ً في الجولة األول��ى أمام
القوة الجوية العراقي  2-0وهذا أكد
عليه مدرب الوحدة رأفت محمد الذي
أشار إلى أهمية المباراة التي ستكون
بمثابة «ان��ط�لاق��ة ج��دي��دة وب��داي��ة
للعودة إلى المنافسة».
وفي قطر ،يتواجه القوة الجوية
وصيف حامل لقب الدوري العراقي
للموسم الماضي العروبة العماني
على ملعب نادي الوكرة.
وف��ي المجموعة ال��راب��ع��ة ،أرج��أ
االت��ح��اد اآلس��ي��وي م��ب��اراة الجيش
السوري مع أهلي الخليل الفلسطيني
بعد اع��ت��ذار االت��ح��اد األردن����ي عن
استضافة المباراة التي كانت مقررة
األربعاء.
وح��دد االتحاد اآلسيوي يوم 19
أو  20نيسان المقبل إلقامة المباراة
في األرض التي يختارها الجيش
السوري.
وكانت إدارة نادي الجيش خاطبت
االت��ح��ادي��ن البحريني واللبناني
الستضافة مباريات الجيش المقررة
في أرضه بانتظار الموافقة من أحد
االتحادين.
ي��ذك��ر أن االت���ح���ادي���ن ال��دول��ي
واآلس��ي��وي حظر إق��ام��ة المباريات
الرسمية في سورية بسبب الحرب
عليها والتي تعيشها البالد منذ نحو
خمس سنوات.
وف��ي ال��م��ب��اراة الثانية ،يتواجه
فنجاء العماني ال���ذي خسر أم��ام
الجيش افتتاحا ً  0-1مع المحرق
البحريني الذي تخطى اهلي الخليل
.1-2
وي��ت��أه��ل األول وال��ث��ان��ي م��ن كل
مجموعة إلى دور الـ.16

الملكي يهزم روما ويبلغ ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا

فولفسبورغ ـ خينت

حقق فولفسبورغ األلماني ف��وزا ً صعبا ً على فريق خينت
البلجيكي بنتيجة  0-1في إطار مباريات إياب دور الـ 16من
دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب أيضا ً بنتيجة 2-3
ليكون بذلك مجموع اللقائين (.)2-4
وقد أحرز هدف فولفسبورغ الوحيد الالعب األلماني أندريه
شورليه ال��ذي جاء من فريق تشيلسي في الموسم الماضي،
بعد إستغالل عرضية رائعة من النجم األلماني الشاب جوليان
دراكسلر وذلك في الدقيقة  74من عمر اللقاء.
المباراة كانت مفاجأة في أحداثها في الشوط األول على وجه
الخصوص ،حيث سيطر الضيوف ،فريق خينت على مجريات
األمور في المباراة ،و أضاع الكثير من الفرص ،التي تصدى لها
دفاع الفريق األلماني ،والحارس البلجيكي الشاب كاستلييس.
وفي الشوط الثاني عاد فولفسبورغ ليمتلك الكرة ،والفضل
لذلك يعود لالعب خط الوسط الفرنسي ،جوشوا جوالفوجوي،
ال��ذي ك��ان رمانة الميزان في وس��ط ملعب الفريق األلماني،
باإلضافة إلى تحركات الجناحين ،أندريه شورليه وجوليان
دراكسلر الذين اشتركا في تسجيل الهدف كما أسلفنا من قبل.
ولعل عدم اعتماد فريق فولفسبورغ على مهاجم صريح،
وتدوير الالعبين ماكس كروسه ،ماكسيمليان أرنولد وشورليه
ودراكسلر هو من جعل دفاع الفريق البلجيكي في حيرة من أمره
باألخص في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة يتأهل فولفسبورغ إل��ى ال��دور رب��ع نهائي
للمرة األولى في تاريخه بعد تجربة غير موفقة في عام 2009
خرج فيها من دور المجموعات بينما تنتهي مغامرة النادي
البلجيكي الذي تأهل ألول مرة في تاريخه أيضا ً إلى دور ال16
من البطولة.

زيدان :الجميع يحلم بالفوز
بلقب دوري أبطال أوروبا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد
اإلسباني أن جماهير فريقه تحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال
أوروب��ا وذل��ك بعد التأهل إلى ربع النهائي على حساب روما

أمل بالمستقبل

منذ آخر مباراة دولية لعبها غازاريان بقميص المنتخب
الوطني وتحديدا ً في  30أيار  2001أمام تايالند ضمن
تصفيات ك��أس العالم  ،FIFA 2002ت��راج��ع تمثيل
الالعبين ذوي األص��ول األرمنية في المنتخب اللبناني
حيث كان آخر العب من هؤالء يرتدي قميص منتخب األرز
هو هاغوب دونابيديان عام .2006
ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا ،لم يم ّثل أي العب
من أصول أرمنية المنتخب اللبناني الذي حقق إنجازا ً
كبيرا ً في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم البرازيل
 FIFA 2014بتأهله إلى الدور النهائي الحاسم مسجالً
نتائج الفتة بما في ذل��ك الفوز على أسماء كبيرة مثل
كوريا الجنوبية وإيران اللذان تأهال بعد ذلك إلى العرس
العالمي.
وحتى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا
 ،FIFA 2018غابت األس��م��اء األرمنية ع��ن صفوف
المنتخب اللبناني ال��ذي ينافس حاليا ً في المجموعة
السابعة إلى جانب كل من كوريا الجنوبية والكويت
وميانمار والوس وهو ال ي��زال يملك الفرصة لتكرار ما
فعله قبل أربع سنوات والتأهل إلى ال��دور الحاسم من
التصفيات.
ولعّ ل هبوط كل من الهومنمن والهومنتمن من مصاف
أندية الدرجة األولى إلى الدرجات األدنى لعب دورا ً في
غياب هذه األسماء باإلضافة إلى عوامل أخرى كما كشف
وارط��ان قائالً «بكل صراحة ال يوجد اهتمام بالفئات
العمرية لدى الالعبين في لبنان وهو األمر الذي أ ّثر بشكل
كبير في هذا األمر حيث لم نعد نرى أي العبين من أصل
أرمني مع األندية الكبيرة».
وأضاف عضو الجهاز الفني لنادي طرابلس «في الفترة
السابقة ،كان هناك اهتمام كبير من ناديي الهومنمن
والهومنتمن مع الالعبين صغار السن .باعتقادي أن إعادة
اإلهتمام باللعبة بالشكل الصحيح سيعيد إبراز الالعبين
من أصل أرمني وسنرى في المستقبل هؤالء الالعبين مع
المنتخب الوطني».
وما استدعاء المدرب الصربي ميودراغ رادولوفيتش
إلى كل من أرمين خضريان وشانت كيفوركيان لإلنضمام
إلى المنتخب األوليمبي سوى أكبر تأكيد لكالم غازاريان
الذي سيطمح بأن يكون هذا االستدعاء هو الخطوة األولى
لعودة الالعبين ذو األصول األرمنية إلى صفوف المنتخب
اللبناني األول ولم ال ،قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس
العالم .FIFA

� 200ألف دوالر لبناء مدرج
ملعب نادي الجبل الريا�ضي ـ مجدلبعنا

تأهل فريق ري��ال مدريد اإلسباني إل��ى ال��دور رب��ع النهائي
ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن كرر فوزه على
ضيفه روما اإليطالي بهدفين نظيفين ،على استاد «سانتياغو
برنابيو» في مباراة اإلياب بدور الـ 16بالتشامبيونز ليغ.
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف ريال مدريد األول
في الدقيقة ( )64من متابعة لعرضية لوكاس فاسكيز ،وهو
الهدف الثالث عشر بالبطولة لهذا الموسم كما انه الهدف رقم
( 90رقم قياسي) في مباراته رقم  120بدوري األبطال ،وهو
اللقاء رقم  57لرونالدو في األدوار اإلقصائية لينفرد بصدارة
الالعبين متفوقا ً على تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق
( 56لقاء).
وأضاف الكولومبي جيمس رودريغيز الهدف الثاني للنادي
الملكي من تسديدة مرت من بين قدمي تشيزني ،حارس مرمى
روما ،في طريقها له ّز شباكه بعد تمريرة سحرية من رونالدو في
الدقيقة ( ،)68ورغم الهدف تلقى الالعب الكولومبي صافرات
استهجان من جماهير فريقه.
وتأهل النادي الملكي ،صاحب الرقم القياسي في الفوز بأعظم
وأمجد البطوالت األوروب��ي��ة «دوري األبطال» بعشرة ألقاب،
إلى دور الثمانية (ربع النهائي) عن جدارة بعد فوزه بمجموع
المباراتين ( )0-4حيث جدد اليوم فوزه على فريق العاصمة
اإليطالية بعد الفوز في لقاء الذهاب باألولمبيكو ( )0-2ليطيح
بروما من البطولة.
وحقق ري��ال م��دري��د ف��وزه ال��س��ادس على روم��ا خ�لال 10
مواجهات شهدت خسارة ري��ال مدريد  3م��رات والتعادل مرة
واحدة خالل مواجهات الفريقين األوروبية.
اإليطالي ،مؤكدا ً أن العبيه سيحاولون الفوز باللقب ،لكنه طالب
بالتركيز حاليا ً في الليغا ومحاولة اقتناص المركز الثاني.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب فوزه على روما بهدفين
نظيفين في إياب ثمن النهائي« ،أنا سعيد باللقاء ،بما قمنا به،
ليس فقط هجومياً ،وإنما دفاعيا ً كذلك .كان الشوط الثاني
أفضل ،واآلن أفكر في االستراحة والتفكير اعتبارا ً من الخميس
في مباراة الليغا أمام الس بالماس على أرضه .سنلعب أمام
من يتعيّن علينا مواجهته ،وسنستعد لذلك .الكل يحلم بتحقيق
إنجاز في دوري األبطال ،ونحن سنحاول القيام بذلك».
ودفع زي��دان بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو كرأس
حربة وغاريث بايل في الجانب األيسر ،ولكنه دافع عن حرية
حركة ثالثي خط الهجوم.
وق��ال« :رأي��ت كريستيانو بحالة جيدة .الفكرة تمثلت في
وضعه كرأس حربة في البداية ولكن كان بمقدوره اللعب في
أي مركز ،كانت هناك تحركات بين ثالثي خط الهجوم .أريد أن
يغيروا المراكز ،وأن يلعب كل منهم في مراكز الهجوم الثالثة».
وأوضح« :أنا سعيد بعمل غاريث في الجانب األيسر ،ولكن
يمكنه تغيير مركزه إلى الجانب األيمن حيث يشعر باألريحية.
سعينا لنراه في الجانب األيسر وكريستيانو كرأس حربة وبعد
مرور  20دقيقة لعب أربع كرات عرضية وصنع خطورة .بعدها
سنرى في المستقبل ،ولكن عندما تكون الكرة بحوذتنا الفكرة
هي تغيير العبي الهجوم الثالثة المراكز فيما بينهم ،ألنها تصعب
مهمة دفاع المنافس».
ولم يول زي��دان أهمية كبيرة للفرص المؤكدة التي أهدرها
العبو روم��ا ،ولكنه أقر بأنه اضطر لتعديل بعض األم��ور بين
شوطي المباراة.
وأض��اف« :دائما ً ما يصنعون فرصا ً تهدد مرماك ،وتشعر
بالغضب ،ولكن هذا أمر طبيعي .نريد أن نلعب وأن نخاطر
وأحيانا ً هذا أمر وارد .كانت هناك فرصتان أو ثالثة أخافتنا ،ولكن
عندما يتيح المرء المساحات ،فهناك مخاطرة .نريد االستحواذ
على الكرة أكبر قدر ممكن ،وهو ما فعلناه في الشوط الثاني».
وأردف« :أرى الفريق واثقاً .في الدقائق التسعين يمكن أن
يشكلوا خطورة على مرماك ،وفي الشوط األول كان من الممكن

من المتعارف عليه أن ك��رة القدم ت ّوحد الشعوب
وهي اللغة المشتركة التي يتحدثها ماليين البشر حول
العالم .وقد كان عام  2015حاضرا ً على قوة كرة القدم
مع انخراط العديد من االتحادات الكروية واألندية في
العالم في مساعدة الالجئين ليتم بعد ذلك منح جائزة
 FIFAللعب النظيف إلى هذه االتحادات واألندية وهي
الجائزة التي استلمها األلماني ذو األصول الغانية جيرالد
أسامواه في حفل كرة  FIFAالذهبية .2015
وقد أبرز أسامواه أهمية كرة القدم في توحيد الشعوب
حيث قال لموقع « :FIFA.comكرة القدم لديها القدرة
على جمع الناس .بغض النظر عن األصول التي ينحدر
منها المرء فالجميع يعرف كرة القدم والجميع يمكنه
ممارستها».
ال يختلف األمر كثيرا ً في لبنان مع اندماج ذوي األصول
األرمنية بشك ٍل كبير في المجتمع اللبناني الذي يتميّز
باختالف مشاربه وطوائفه وأصوله ليش ّكل حالة فريدة
من نوعها في الشرق األوسط .وعلى الرغم من العادات
والتقاليد التي يتميّز بها اللبنانيين األرم��ن ،إال أن كرة
القدم ش ّكلت دائما ً حالة فريدة دخل على إثرها هؤالء إلى
قلوب جميع اللبنانيين في العقود السابقة.
وال ّ
أدل من الحب الكبير الذي يحمله اللبنانيون من أصل
أرمني لكرة القدم سوى احتشاد أكثر من ثالثة آالف متفرج
في الديربي األرمني الذي جمع بين الهومنمن والهومنتمن
قبل عامين عندما كان يلعب الفريقين في الدرجة الثالثة
وه��و العدد ال��ذي ف��اق الحضور الجماهيري في بعض
المباريات في دوري الدرجة األولى ذلك الموسم.
وقد كان وارطان غازاريان من بين أبرز الالعبين ذوي
األصول األرمنية الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم
اللبنانية حيث كان إلى فترة قريبة أكثر الالعبين تهديفا ً
في تاريخ منتخب األرز قبل أن يتخطاه قائد المنتخب
الحالي رضا عنتر كما أنه شارك في تصفيات كأس العالم
 FIFAمرتين باإلضافة إلى أنه كان جزءا ً من التشكيلة
التي م ّثلت منتخب لبنان في مشاركته الوحيدة حتى اآلن
في كأس آسيا قبل  16سنة.
وتحدّث غازاريان لموقع  FIFA.comعن المساهمة
الكبيرة التي قدّمها الالعبون اللبنانيون من األصول
األرمنية في كرة القدم اللبنانية قائالً« :مع تواجد ناديي
الهومنمن والهومنتمن في الدرجة األولى ،كان هناك الكثير
من الالعبين من أصل أرمني مع منتخب لبنان حيث بلغ
في فترة من الفترات خمسة العبين تقريباً».
وأض��اف« :إلى جانب اعتماد الهومنمن والهومنتمن
على الالعبين من أص��ل أرمني ،ك��ان العديد من هؤالء
الالعبين يلعبون مع األندية اللبنانية المختلفة وبالتالي
كانت المساهمة كبيرة حيث أن المهارات التي يتميز بها

هؤالء أغنت الفرق اللبنانية وهو ما انعكس أيضا ً على
المنتخب الوطني».

أن يسجلوا ،ولكن هذا طبيعي في مباراة بدوري األبطال أمام
منافس صعب يلعب بصورة جيدة .أنا سعيد».

رونالدو غير مهتم للمنافس
في ربع النهائي

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد
عن ثقته في حظوظ فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا،
مؤكدا ً أنه ال تعنيه هوية المنافس في دور الثمانية من البطولة.
وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه الوسائل اإلعالمية
الخاصة باالتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا»« :ال يعنينا أمر
المنافس ،علينا انتظار ما سوف يحدث ،ال يزال هناك العديد من
المباريات ومباريات الدور قبل النهائي ستكون أكثر تعقيدا ولكن
الفريق مستعد».
وعبر ريال مدريد لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا
بعد فوزه على ضيفه روما  ،0-2بيد أن الفريق الملكي أثار بعض
الشكوك حول أدائه وخاصة في الناحية الدفاعية.
وأضاف رونالدو« :ال تزال تنقصنا العديد من األشياء ،تنقصنا
االستمرارية والتوفيق والتحلي بالطموح ولكن أعتقد أننا على
الطريق الصحيح».
وأشاد النجم البرتغالي بحارس مرمى فريقه الكوستاريكي
كيلور نافاس ،ال��ذي لم تتلق شباكه أي أه��داف في البطولة
األوروبية حتى اآلن.
تابع« :إنه يشكل العبا ً محوريا ً منذ انطالق البطولة ،في رأيي
هو أحد أفضل الالعبين في الفريق ،إنه حارس مميز ،ويقوم بعمل
جيد للغاية وأنا سعيد من أجله».
واعترف رونالدو بتعكير روما لصفو االنتصار الذي حققه
ريال مدريد ،حيث قال« :كنا نعرف أنها ستكون مباراة معقدة،
سنحت لروما عدة فرص وكان بمقدوره أن يسجل هدفا ً أو هدفين
ولكننا أيضا ً كانت لدينا الكثير من الفرص».
واختتم« :المباراة كانت سجاال ً في الشوط األول ولكن في
الشوط الثاني ريال مدريد كان األفضل وخلق فرصا ً أكبر وسجل
هدفين في غاية األهمية».

ضمن إط��ار الجولة الثانية من
برنامج «ب��ل��دي» ال��م� ّم��ول م��ن قبل
الوكالة األميركية للتنمية الدولية
في لبنان ،و ّقع رئيس كاريتاس األب
ب��ول ك��رم ورئيس بلدية مجدلبعنا
محمد عبد الخالق مذكرة تفاهم من
أجل البدء بعملية تنفيذ ملعب الجبل
في مجدلبعنا.
وكانت بلدية مجدلبعنا بالشراكة
م��ع جمعية «م��رك��ز الديمقراطية
وال��ت��ن��م��ي��ة وال��ح��وك��م��ة» وجمعية

«دلتا» من الفائزين من بين أكثر من
 150مشروعا ً تنافست على مستوى
لبنان ،وقد بلغت الهبة العينية 200
ألف دوالر إلشادة مدرج بمواصفات
عالية يحوي قاعة اجتماعات ونادي
رياضي وغرف.
وك��ان المجلس البلدي ق��د كلف
األس��ت��اذ غسان صعب ال��ذي تب ّرع
ب��دراس��ة وم��ت��اب��ع��ة جميع األم���ور
الهندسية .ويأتي ه��ذا اإلنجاز في
س��ي��اق العمل ال����دؤوب وال��ت��ع��اون

الدائم بين مجلس بلدية مجدلبعنا
ونادي الجبل الرياضي ،وتأكيدا ً من
المجلس على أهمية دور الرياضة
تجسد
األخ�لاق��ي والتربوي وال��ذي
ّ
فعليا ً بالقرارات التي أصدرها بدءا ً
من تقديم األرض.
والجدير ذكره أنّ البلدية سوف
تستفيد أيضا ً من ضمن المشروع
بدورات تدريبية للشباب والشابات،
ن��اه��ي��ك ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من
األنشطة.

�سي ال�شيخ :الأن�صار �سيظهر وجهه الحقيقي
سجل فريق األنصار بداية قوية في إياب الدوري اللبناني
لكرة القدم ،بتحقيقه  3انتصارات متوالية على طرابلس – 2
 0والحكمة  0 – 2والشباب الغازية  ،1 – 7ليصعد من المركز
السادس في نهاية الذهاب إلى الرابع بعد الجولة الرابعة
عشرة .وقال نجم الفريق السنغالي سي الشيخ« :إن تصميم
الالعبين كبير على طي صفحة الذهاب حيث ظهر الفريق
بمستوى متواضع» .وأضاف« :استعدينا بشكل مكثف في
الفترة الفاصلة بين الذهاب واإلياب حيث لم تكن هناك فترة
راحة الفريق ،بل واصلنا التدريبات بجدية كبيرة من أجل
الوصول إلى أعلى مستويات التركيز قبل بدء اإلياب».
وأشار المهاجم السنغالي إلى أن المدرب جمال طه عمل
مع الالعبين ،خالل الفترة الماضية ،على تفعيل أداء الهجوم،
بعدما برزت مشكلة في هذا الخط ذهابا ً حيث لم يظهر هجوم
األنصار بالمستوى المطلوب .واعتبر العب النجمة السابق
( 26عاماً) أن تسجيل األنصار  11هدفا ً في مبارياته الثالث
األول��ى إيابا ً أمر مطمئن ،ويدل على تطور ملموس في أداء

الهجوم .وكشف سي الشيخ عن توجيهات المدرب جمال طه
له ،فاألخير حدثه مطوالً ،طالبا ً منه مهمات جديدة ،باإلضافة
إلى صنع األهداف .وتابع جناح األنصار قائالً« :قال لي طه:
أنت العب كبير ،تملك ميزتي الذكاء والسرعة .والجمهور يسأل
دائما ً لماذا ال تسجل األهداف؟ وأنت قادر على ذلك ،ولدي ثقة
بقدرتك على التسجيل ،باإلضافة إلى المحافظة على دورك
الحالي في صناعة األهداف ،خصوصا ً أنك تسجل كثيرا ً من
األهداف خالل التدريبات».
وقال سي الشيخ إن الفوز الكبير على الشباب الغازية – 7
 1في الجولة الـ 14أمر جيد ،لكنه ليس معيارا ً للحكم على
أداء الفريق إذ واجهنا منافسا ً ضعيفاً ،لكن األمر اإليجابي هو
االنضباط داخل الفريق والتزام الالعبين بتعليمات المدرب.
ورأى سي الشيخ إن ف��وز األنصار بلقب ال��دوري ليس
مستحيالً ،خصوصا ً بعد المفاجات التي أس��ف��رت عنها
الجوالت األخيرة ،وأبرزها تعادل الصفاء المتصدر مع السالم
زغرتا العاشر سلباً.

