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العهد يلتقي «التركماني» وعينه على الدور الثاني
 ...والظروف م�ؤاتية على جميع ال�صعد
سيسعى فريق العهد المتط ّور
في المراحل األخيرة جاهدا ً للتأهل
إلى ال��دور الثاني من مسابقة كأس
االتحاد االسيوي (المجموعة األولى)،
وذلك عند مواجهته اليوم في صيدا
(الثالثة ع��ص��راً) ،م��ع فريق ألتين
أسير التركمانستاني ضمن المرحلة
الخامسة قبل األخ��ي��رة ،ف��ي حين
سيلتقي من المجموعة عينها فريقا
الوحدات األردني والح ّد البحريني.
ع����روض ال��ع��ه��د م��ن��ذ خ��س��ارت��ه
أم��ام الفريق التركمانستاني ذهابا ً
 ،2 - 0وهي النتيجة التي تسبّبت
بإقالة مد ّربه السابق محمود حمود،
واستقدام األلماني روبرت جاسبرت،
أصبحت أكثر فعاليّة وإنتاجيّة،
ح��ي��ث ت��ج��اوز ت��ع � ّث��ره أم���ام ألتين
أس��ي��ر ،بثالثة ان��ت��ص��ارات متوالية
على الوحدات األردني  2 – 3والح ّد
البحريني  2 – 5ذهابا ً و  0 – 1إياباً.
وح � ّق��ق العهد سلسلة ان��ت��ص��ارات
متتالية وصل عددها إلى  ،12بفضل
االستقرار واالنضباط ال��ذي تجلّى
بوضوح مع استالم جاسبرت لد ّفة
الفريق الفنيّة.
وح��ال��ي�اً ،يتصدّر العهد ترتيب
مجموعته برصيد  9نقاط ،مقابل 6
نقاط أللتين أسير ،و 5نقاط للوحدات،
ونقطة واحدة للح ّد البحريني.
و ُتشير المعطيات ،إلى أنّ العهد
سيضمن ت��أهّ ��ل��ه ف��ي ح���ال ف��وزه
ّ
بغض النظر عن نتيجته في الجولة
األخيرة بضيافة الوحدات ،في حين
أنّ فوز الفريق التركماني كما حصل
ذهابا ً سيجعله شريكا ً في صدارة
سيؤجل الحسم.
المجموعة م ّما
ّ
حظوظ العهد كبيرة للثأر ،أل ّنه
سيلعب على أرضه وبين جمهوره،
وم��ع��ن��و ّي��ات العبيه مرتفعة بعد

ف���وزه األخ��ي��ر محلّيا ً على النجمة
" 1 – 3في ق ّمة ال��دوري اللبناني.
وي��ع � ّول ج��اس��ب��رت على تشكيلته
المعتادة ب��ق��ي��ادة ص��ان��ع األل��ع��اب

عباس عطوي «أونيكا» ،والسوري
عبد ال���رزاق الحسين ،والتونسي
ي��وس��ف ال��م��وي��ه��ب��ي ،وال��م��ه��اج��م
السنغالي محمدو درامي ،فضالً عن
أحمد زري��ق وحسين دقيق وحسن

للأ�سف  ...ما في �سقوط من غير «تالعب»
} ابراهيم وزنه

شعيتو وال��ح��ارس محمد حمود،
وهناك احتمال عدم مشاركة العب
االرتكاز هيثم فاعور بسبب إصابة
تع ّرض لها في المباراة أمام النجمة،
وكذلك المدافع خليل خميس.

« ...وطرابل�س» ي�ست�ضيف «نفط الو�سط» العراقي
من جهته يستضيف فريق طرابلس اليوم ( 3عصراً) على ملعب رشيد كرامي في طرابلس ،فريق نفط الوسط العراقي
ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي (المجموعة الثانية).
والجدير ذكره ،أنّ الفريق العراقي يتصدّر المجموعة برصيد  9نقاط أمام الفيصلي األردني الثاني ( )8وطرابلس (،)4
بينما يحتل استقالل دوشنبيه الطاجيكستاني المركز األخير بنقطة واحدة.
ويأمل مد ّرب طرابلس السوري نزار محروس أن يخرج من اللقاء فائزاً ،مع ّوال ً على ضرورة نفض غبار النتائج األخيرة
التي واجهته في الدوري المحلّي ،مع اإلشارة إلى أنّ الفريق العراقي سبق وفاز على طرابلس ذهابا ً بنتيجة ( 1ـ  )0بتاريخ
 23شباط الماضي في العراق.
وفيالعاصمةاالردنيةع ّمان،يستضيفالفيصليفريقاستقاللدوشنبهالطاجيكي،وتبدومه ّمتهسهلةلتكرارالفوزعليه.

رأى ج��اس��ب��رت ف���ي ال��م��ؤت��م��ر
الصحافي قبل اللقاء ،أنّ المباراة مهمة
جدا ً لفريقه ،خصوصا ً وأنّ الخصم
ه��و الوحيد ال���ذي فشل فريقه في
الفوز عليه .وأضاف« :يجب احترام
ف��ري��ق ألتين أس��ي��ر ،وينبغي على
فريقي تقديم ما يملك من جهود للفوز،
خصوصا ً أ ّن��ه يمر بمرحلة ممتازة
محل ّيا ً وقارياً ،الفريق الخصم يلعب
كرة قدم جيدة بحسب متابعتي له،
ولهذا علينا أن نحافظ على الصدارة
لنيل األفضلية في الدور الثاني».
من جهة الفريق التركماني ،فهو
حضر إلى لبنان ليؤ ّكد تف ّوقه ذهابا ً
على العهد ،وي��ع � ّول الفريق على
تشكيلة يغلب عليها الطابع المحلّي
إذ يمتلك سبعة العبين أساسيّين
في منتخب تركمانستان ،أبرزهم
ال���ح���ارس محمد أورزم��ح��م��دوف،
وال��م��داف��ع ب��راه��ات ج��وم��ان��ازاروف
وغوانش أبيلوف وسردار غيلدييف،
والمهاجمين ألتيميرات أنادوردييف
وسليم نورميرادوف.
وي��ق��ود الفريق ال��م��درب ديمتري
ك���ورج ،وال���ذي رأى خ�لال تصريح
ل��ه أنّ ال��م��ب��اراة صعبة للغاية ،إذ
سيواجه فريقا ً قو ّيا ً على أرضه وبين
جماهيره.
أض���اف ك���ورج« :ال��ل��ق��اء سيكون
مه ّما ً بالنسبة للمجموعة بأكملها،
أل ّنه إذا فاز العهد فسيتأهّ ل إلى الدور
الثاني ،وإذا نحن فزنا أو تعادلنا
سننتظر المرحلة األخيرة ،كل الفرق
حظوظها قائمة ويمكنها المتابعة إلى
الدور المقبل ونأمل أن يحالفنا الحظ،
خصوصا ً وأنّ فريقنا مكتمل من دون
إصابات».

ح�صاد زيارة الوزير حناوي �إلى تركيا
دورات وم�ساعدات وت�أهيل من�ش�آت
عاد إلى بيروت وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلّب
حناوي بعدما قام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقـرة ،رافقه
فيها رئيس دائرة العالقات العامة واإلعالم في الوزارة الزميل حسن
شرارة ،وفي حضور سفير لبنان في تركيا منصور عبدالله.
وقال الوزير حناوي« :أو ّد أن أُشيد بالرعاية الخاصة وكرم
االستقبال والضيافة واالهتمام الكبير الذي حظي به الوفد اللبناني،
وخصوصا ً من معالي الوزير التركي عاكف كاجاتاي كيليتش الذي
تب ّنى جميع التم ّنيات اللبنانية ،وك ّرر مرارا ً رغبة تركيا في وحدة
أراضي لبنان ،وفي تدعيم هذه الوحدة من خالل مشاريع مشتركة
واستثمارات ومساعدات عينيّة».
وأض��اف« :ب��دا كيليتش واضحا ً في معرفته بطبيعة لبنان
وتركيبته وواقع الرياضة فيه ،فوافق على استضافة الرياضيّين
ومنتخبي لبنان لكرة
اللبنانيّين المتأهّ لين إلى األلعاب األولمبية،
ّ
السلة للرجال وتحت  18سنة في معسكرات إعدادية في تركيا،
وأبدى كل استعداد لتقديم تجهيزات للّجنة البارالمبية اللبنانية،
ودراسة إمكانية تأهيل منشآت رياضية لبنانية من خالل وكالة
التنسيق والتعاون التركية (تيكــا)».
وأضاف الوزير حناوي« :ا ّتفق الجانبان التركي واللبناني على
التجديد التلقائي لالتفاقية المو ّقعة في العام  ،2009على أن تمت ّد
لخمس سنوات إضافية مع تفعيلها من خالل تشكيل لجنة مشتركة
مه ّمتها وضع برنامج تنفيذي بدءا ً من مطلع العام المقبل ،على أن
يتض ّمن البرنامج التنفيذي تنظيم دورات إعداد للكوادر والمد ّربين
والحكام في لبنان بإشراف خبرات ترك ّية ،أو استقبال هؤالء في
دورات ّ
تنظمها تركيا على أرضها».
والتقى الوزير حناوي خالل زيارته بالدكتور سيردار تشام
رئيس وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكــا) ،حيث ت ّم االتفاق

كلما اقترب قطار الدوري المحلّي لكرة القدم من
محطته األخ��ي��رة ،زاد دخ��ان «التالعب» انبعاثا ً في
فضاء اللعبة .معادلة باتت محفوظة عن ظهر قلب
عند المتابعين والدائرين في فلك اللعبة الشعبية،
فالفِرق المهدّدة بالسقوط إلى مصاف أندية الدرجة
ال��ث��ان��ي��ة غ��ال��ب��ا ً م��ا تلجأ إل���ى ال���ت���ودّد وف��ت��ح خطوط
االتصاالت على مصراعيها مع الفرق «المرتاحة»
في وسط الئحة الترتيب ،باعتبار أنّ الطلب من فرق
المقدّمة محظور لحين جالء غبار الطموحات وفارق
النقاط ،واليوم ال مجال للحديث مع الثالثي المنافس
على لقب البطولة (الصفاء والعهد والنجمة).
ول��ط��ال��م��ا ل��ج��أ ال��خ��ائ��ف��ون م��ن إق��ح��ام��ه��م ف��ي هذا
«ال���ب���ازار» إل��ى إط��ف��اء هواتفهم الخلو ّية خ��وف��ا ً من
ال��وق��وع ف��ي م��ص��ي��دة «ال��ب��راي��ف��ي��ت ن��م��ب��رز» ،وأكثر
العبارات ت��داوالً في المراحل األخيرة« :نريد نقاط

المباراة مقابل كذا»« ،حان وقت ر ّد الجميل»« ،نحن
وإي��اك��م ف��ي خ��ن��دق واح���د وم��ح��س��وب��ون ع��ل��ى خط
واح��د ،فلماذا ال نسعى إلى إسقاط ذلك الفريق؟».
ع��ب��ارات تت ّم صياغتها بأقالم المصالح المتبادلة
أو من زاوية توطيد العالقات أو ترميمها ،فيما قلّة
من المهدّدين اعتادوا اختصار الطريق الشائك عبر
سعيهم إلى إرضاء الح ّكام ،ألنّ النجاة من خاللهم
أق�� ّل كلفة وأكثر ستراً .والمضحك المبكي في هذا
السياق ،لجوء المهددين إلى إط�لاق االتهامات في
كل االتجاهات ُبغية إبعاد الشبهات عن محاوالتهم
لشراء نقاط أو طلب تخاذل.
ب��ن��ا ًء على م��ا نسمعه ون��راق��ب��ه ،ت��ر ّق��ب��وا م��ن اآلن
وح��ت��ى إط�ل�اق ص��اف��رة نهاية ال��م��وس��م نتائج غير
متو ّقعة ،مع التمنّي على اتحاد اللعبة بتكليف طواقم
الحساسة من ف��وق ومن
حكام أجنبية للمباريات
ّ
ت��ح��ت ،وللكالم ف��ي ال��م��وض��وع ت��ت�� ّم��ة ...فانتظروا
المفاجآت.

الموهبة ال�سورية �أحمد الظاهر
حديث العالم الكروي
ل��م ي��غ��ادر ال��س��وري��ون ب�لاده��م
إلى البالد األوروبية حاملين معهم
حقائبهم وأمتعتهم وجوازات سفرهم
فقط ،فالكثيرون منهم حملوا مواهبهم
وإبداعاتهم وفنونهم ،وم��ن هؤالء
الذين أجبرتهم نيران اإلرهاب والحقد
على السفر إل��ى ال��ق��ا ّرة األوروب��ي��ة
عائلة الطفل السوري أحمد الظاهر
(من مدينة جبلة) ،وكانت قد وصلت
العائلة إلى ألمانيا قبل أشهر قليلة
فقط ،ليصبح أحمد وبفضل موهبته
ّ
محط أنظار وإعجاب
الكروية الالفتة
األندية األوروبية وعشاق كرة القدم،
وحديث مواقع التواصل االجتماعي
التي انتشرت فيها فيديوهاته وهو
يالعب الكرة ويحاكيها وكأ ّنها جزء
منه ،وبمشاركة والده.
فمن هو ه��ذا الساحر ذو السبع
سنوات من العمر؟
أحمد محمد الظاهرُ ،ولِد في مدينة
جبلة الساحلية التابعة لمحافظة
الالذقية في العام  ،2009وفي تعليق
لوالده حول موهبة ابنه الكروية،
قال« :تعلّم ولدي أحمد اللعب بالكرة
قبل أن يتعلّم الكالم ،فمنذ أن كان في
السنة األول��ى من عمره ظهرت تلك
الموهبة لديه وكأ ّنها ُول��دت معه،
وكوني كنت العبا ً سابقا ً في فريق
جبلة ،عملت ج��اه��دا ً على متابعة
أحمد وتنمية موهبته وتدريبه بشكل
يومي على اللعب بكرة القدم وعلى
مهارات التح ّكم بها ،وبعد ذلك خضع
أحمد لتدريبات مك ّثفة في أكاديمية

الكابتن ج��ه��اد س�لام��ة ،والكابتن
محمد محشية ،والكابتن أحمد عكرة،
فهم صقلوا موهبة أحمد لتصل إلى
ما هي عليه اآلن حتى يخالها من
يتابع أحمد للمرة األولى بأ ّنه ساحر،
وليس بالعب كرة قدم».
ويتابع أب��و أحمد« :لكن خوفي
على مستقبل أحمد وعشقي للعالميّة
دفعني للهجرة إلى ألمانيا ،ألُفاجَ أ
بعد وصولي إليها أنّ صيت أحمد
قد سبقه إلى ألمانيا وبعض أنديتها
والعبيها الذين سبق لهم وشاهدوا
فيديوهات أح��م��د على اليوتيوب
وم��ن خ�لال ال��ت��ق��اري��ر والمقابالت

التلفزيونية التي أجراها أحمد مع
بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،األم��ر ال��ذي
س��اع��ده ع��ل��ى م��واص��ل��ة تدريباته
وص��ع��ود ال��درج��ة األول���ى ف��ي سلّم
العالمية».
وعن لقب (الساحر) الذي يختم
به أحمد أغلب فيديوهاته ،أوضح
والد أحمد «أ ّول من أطلق عليه لقب
الساحر هو الكابتن األردن��ي جهاد
وأحب أحمد هذا اللقب وأنا
سالمة،
ّ
أحببته كذلك ،وأتم ّنى أن يالزمه إلى
أن يكبر ويحصل على الكرة الذهبية
وي��ق��ود منتخب ب��ل��ده س��وري��ة إلى
نهائيات كأس العالم».

الجزائري ريا�ض محرز �أف�ضل العب
في الدوري الإنكليزي
على تأمين تجهيزات للجنة البارالمبية اللبنانية والعمل على وضع
دراس��ة سريعة بشأن تأهيل منشآت رياضية لبنانية من خالل
الوكالة ،كما اجتمع مع أعضاء اللجنة األولمبية التركية واللجنة
البارالمبية التركية وعدد من االتحادات الرياضية ،حيث وضع

الجميع خبراتهم وإمكانيّاتهم تحت تص ّرف الرياضة اللبنانيّة من
ضمن بنود البرنامج التنفيذي المنوي إنجازه عبر الوزارتين في
تركيا ولبنان ،كما زار الوزير حناوي مركزا ً للشباب ومركز اإلعداد
الرياضي لألبطال.

الزهراء الميناء والأنوار الجديدة يح ّلقان في «الطائرة»
ت��ق �دّم ك��ل م��ن ال��زه��راء الميناء
ـ ط��راب��ل��س واألن������وار ال��ج��دي��دة
على الشبيبة تنورين والشبيبة
البوشرية  0-1م��ن أص��ل خمس
مباريات في ال��دور نصف النهائي
«الفاينال ف��ور» من بطولة لبنان
ف��ي ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ب��ع��د فوزهما
بنتيجة واح��دة  0-3في المباراة
األولى.
ففي قاعة الميناء الرياضية ،فاز
الزهراء على تنورين  ،0-3وانتهت
المجموعات للفائز كاآلتي-27( :
 25و 20-25و )20-25بقيادة
الدوليّين مصطفى ج��راد وبسام
الجميل وراق��ب��ه��ا نخلة ناصيف،
وراقب ح ّكامها إميل جبور.
وج��اءت ال ّنسبة الهجومية في
المباراة لمصلحة الزهراء  68في
المئة مقابل  59لتنورين ،أ ّم��ا في
االستقبال فكانت نسبة ال��زه��راء
 68ف��ي المئة أي��ض �ا ً مقابل 55
ل��ت � ّن��وري��ن ،وف���ي «ال��ب��ل��وك» ص� ّد
الزهراء  7كرات مقابل كرة واحدة
لتنورين.
وك��ان الع��ب ت ّنورين البلغاري
سجل
دان��اي��ل ميلوشيف أفضل ُم ّ
في المباراة برصيد  23نقطة ،أمام
الفنزويلي كيرفن بينيروا (الزهراء)
 16ن��ق��ط��ة وك��ري��س��ت��ي��ان عساف
(الزهراء)  13نقطة.
وف��ي االس��ت��ق��ب��ال ،ك��ان��ت نسبة
الصربي نيمانيا دوكيتش (الزهراء)
 53في المئة ،أم��ام أرت��ور الزايك
(ال��زه��راء)  44ف��ي المئة ،ويميل
عبيد (ال���زه���راء)  42ف��ي المئة.
سجل
وف��ي اإلرس���االت الساحقة،
ّ
ال��ب��ل��غ��اري ف��ال��ن��ت��ي��ن ب��رات��وي��ي��ف
(تنورين)  3كرات أمام كريستيان
عساف (الزهراء) كرتين ،وكل من
ّ
دوكيتش (ال��زه��راء) وميلوشيف
وستيف عواد (تنورين) كرة واحدة.
وفي «البلوك» ،ص ّد كل من أرتور
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أثناء تتويج فريق الزهراء ـ المينا في الموسم الماضي
ال���زاي���ك ودوك���ي���ت���ش وب��ي��ن��ي��روا
(الزهراء) كرتين.
وب���ذل���ك ت���ق���دّم ال���زه���راء 0-1
م����ن أص�����ل خ���م���س م���ب���اري���ات،
وسيخوض المباراة الثانية اليوم
الساعة  21.00ف��ي قاعة غزير.
األنوار والبوشرية
وف��ي قاعة مجمع ميشال المر
الرياضي ،فاز األنوار الجديدة على
جاره الشبيبة البوشرية  0-3في
«درب��ي المتن الشمالي» ،وانتهت
المجموعات للفائز كاآلتي-26( :
 24و 14-25و )16-25بقيادة
الدوليين حنا الزيلع وشبل ضرغام،
وراقبها طوني غانم وراقب ح ّكامها
عصام أبو جودة.

وج��اءت النسبة الهجومية في
المباراة لمصلحة األنوار بـ  57في
المئة مقابل  44للبوشرية ،وفي
االستقبال كانت النسبة  70في
المئة لألنوار مقابل  48للبوشرية،
أم��ا ف��ي «ال��ب��ل��وك» فص ّد األن���وار 6
كرات مقابل  5للبوشرية.
وك���ان الع���ب األن�����وار ال��م��ج��ري
دوموتور ميزاروس أفضل مُسجِّ ل
ف��ي ال��م��ب��اراة برصيد  19نقطة،
أمام اإليطالي كريستيان سافاني
(البوشرية)  13نقطة وجوزيف
نهرا (األنوار)  12نقطة.
وف��ي االس��ت��ق��ب��ال ،ك��ان��ت نسبة
السلوفيني آل��ن كوميل (األن���وار)
األف��ض��ل ب��ـ  58ف��ي ال��م��ئ��ة ،أم��ام

دوموتور (األن��وار)  56في المئة،
وإيلي النار (األنوار)  50في المئة.
وف����ي اإلرس�������االت ال��س��اح��ق��ة،
سجل دوموتور (األن��وار)  6كرات،
ّ
أم��ام كل من بيار ف��ارس والكوبي
أنخل دنيس (األن���وار) واإليطالي
س��اف��ان��ي (ال��ب��وش��ري��ة) ك��رت��ي��ن.
وف���ي «ال��ب��ل��وك» ،ص��� ّد اإلي��ط��ال��ي
سافاني (البوشرية)  3كرات أمام
دوم��وت��ور (األن����وار) كرتين ،وكل
من ج��ان أب��ي شديد (البوشرية)
وج���وزي���ف ن���ه���را وب���ي���ار ف���ارس
(األنوار) كرة واحدة.
و ُت��ق��ام ال��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة بين
الفريقين اليوم الساعة  18.30في
مجمع المر.

تعيينات
ف ّنية و�إدارية
وتحكيم ّية
وتنظيم ّية
التحاد الـ �أم �أم اي
بعد جلسة مكتملة النصاب
الت���ح���اد ال���ف���ن���ون ال��ق��ت��ال��ي��ة
المختلطة ،أصدر رئيس االتحاد
نصور جملة من التعيينات
خليل ّ
بهدف نظم األمور وتطوير األداء
وحفظ الحقوق وارتقاء اللعبة
نحو األفضل ،وفيها نقرأ اآلتي:
ـ إيلي سعادة رئيسا ً للجنة
الحكام.
ـ إيلي بيطار رئيسا ً للجنة
التقييم والترقيات.
ـ ف��ادي ط � ّراف رئيسا ً للجنة
المنتخبات الوطنية.
ـ ديمتري صقر رئيسا ً للجنة
المد ّربين.
ـ دوري ح��داد رئيسا ً للجنة
التنظيمية.
ـ محمد الغربي رئيسا ً للجنة
المحترفين.
منسقا ً ومم ّثالً
ـ شادي سويدان ّ
لالتحاد في محافظة الجنوب.
ـ عبد الرحمن بهلوان منسقا ً
وم��م��ث�لاً ل�لات��ح��اد ف��ي محافظة
الشمال.
وجاءت قرارات التعيين التي
نصور ،بنا ًء على الخبرات
أعلنها ّ
والمسيرة الحافلة باإلنجازات
لألسماء التي ت ّم اختيارها على
ق��اع��دة (ال��رج��ل المناسب في
المكان المناسب) .ومن جهتهم،
�وج��ه رؤس���اء اللجان بجزيل
ت� ّ
الشكر إلى رئيس االتحاد وأمينه
ال��ع��ام على الثقة التي ُمنحت
لهم ،آملين أن يُساهموا في دفع
مسيرة اللعبة إلى األمام.

قالوا له إ ّنه بطيء جداً ،صغير جداً،
ونحيل جدا ً لكي يصبح محترفاً ،لكن
ذلك لم يؤ ّثر في معنويات الجزائري
رياض محرز ( 24عاماً) ،الذي ُت ّوج
م� ّ
�ؤخ��را ً كأفضل الع��ب محترف في
الدوري اإلنكليزي .وباتَ محرز صانع
ألعاب ليستر سيتي ،أول العب عربي
وأفريقي ينال ه��ذا الشرف ،وثاني
العب غير أوروبي بعد األوروغوياني
لويس سواريز.
في بداياته ،لم يتم ّكن من فرض
نفسه أساس ّيا ً حتى في الفريق األول
لنادي سارسيل الفرنسي الذي شهد
انطالقته في المالعب .وكان سارسيل
مشتالً لتفريخ النجوم وكانت األندية
الفرنسية الكبرى ترسل ّ
كشافيها إلى
ه��ذه المنطقة من ضواحي باريس
الك��ت��ش��اف ال��م��واه��ب وض � ّم��ه��ا إل��ى
األكاديميات الخاصة بها ،وحينها لم
يلفت محرز نظر أيّ منها.
م��ا ي��زي��د م��ن إن��ج��از م��ح��رز ب��أنّ
جميع ال��ذي��ن سبقوه ف��ي التتويج
بهذه الجائزة دافعوا عن ألوان أندية
عريقة أمثال إريك كانتونا «مانشستر
يونايتد» ،وتييري هنري ودينيس
برغكامب «كالهما م��ع أرس��ن��ال»،
وغاريث بايل «توتنهام» ،ولويس
سواريز «ليفربول» ،في حين نجح

محرز في ذلك مع ليستر سيتي الذي
نجا بأعجوبة الموسم الماضي من
السقوط إلى مصاف الدرجة األولى،
لك ّنه اآلن ب��ات على مشارف إح��راز
اللقب في كبرى المفاجآت في تاريخ
الدوري اإلنكليزي.
وك���ان م��ح��رز انتقل إل��ى ليستر
سيتي م��ن ن���ادي ل��وه��اف��ر (درج��ة
ثانية في فرنسا) مقابل  500ألف
يورو في أواخر العام  ،2014وسط
عدم اكتراث شبه كلّي من الصحافة
اإلنكليزية ،لكن األمور تغيّرت بشكل
جذري هذا الموسم ،حيث أصبح اسم
الدولي الجزائري رياض محرز على
كل شفة ولسان.
وق���د ت��ك��ون وف����اة وال����ده نقطة
تح ّول في حياته ،وفي هذا الصدد
يقول« :وف��اة وال��دي عندما كنت في
الخامسة عشرة م��ن عمري كانت
نقطة االنطالق .أصبحت أكثر جديّة،
وتغيّرت كثيرا ً بعد رحيله».
نشأ محرز في ضواحي باريس
الشمالية ،ويكشف بأنّ المقربين منه
التوجه إلى الدوري
نصحوه بعدم
ّ
اإلنكليزي بل إلى الدوري اإلسباني،
ويقول« :الجميع كانوا يقولون لي
 ..الدوري اإلنكليزي ال يناسبك ،فهو
يعتمد على ال��ق� ّوة البدنيّة كثيراً،

األف��ض��ل ل��ك االن��ت��ق��ال إل��ى ال���دوري
اإلسباني».
لكن محرز لم يستمع إلى نصائح
ه��ؤالء ،ورف��ض عروضا ً من باريس
سان جرمان ومرسيليا لينتقل إلى
ليستر سيتي المتواضع ،والذي كان
قاب قوسين أو أدنى من السقوط إلى
الدرجة األولى.
وكان الن ّقاد يعتبرونه نحيل الجسم
ال يستطيع ال��ص��م��ود ف��ي مواجهة
المدافعين أصحاب البنية الجسدية
الهائلة ،لكن م��ح��رز ل��م يتأ ّثر بهذا
يدع الفرصة أمام
األمر إطالقا ً ألن ّه لم ِ
المدافعين لالقتراب منه نظرا ً لبراعته
وسجل محرز  17هدفا ً
في المراوغة.
ّ
هذا الموسم وم ّرر  11تمريرة حاسمة.
كما أص��ب��ح أول الع��ب ج��زائ��ري
ُسجل ثالثية في الدوري اإلنكليزي
ي ّ
الممتاز ،وأشاد به زميله في ليستر
حارس المرمى غاسبر شمايكل نجل
السائق العالمي بيتر شمايكل بقوله:
«إ ّنه العب مثير جدا ً يجعل الجمهور
يقف في كل مرة يقوم فيها بحركة
فنية رائعة .إ ّنه العب مهاري يجيد
المراوغة وخلق الفرص ،باإلضافة
إلى قدرته على التسجيل .إ ّنه العب
يحلم ك��ل ف��ري��ق ب��ال��ح��ص��ول على
خدماته».

جدة ً
بعد � 32سنة  ...الأهلي ّ
بطال للدوري ال�سعودي
ح ّقق فريق أهلي جدّة حلمه الذي تأخر  32عاماً ،بعدما
نجح في اقتناص لقب الدوري السعودي ،قبل جولتين من
النهاية ،وتغلّب على نظيره الهالل بثالثة أهداف مقابل
هدف واحد.

األهلي السعودي ح ّقق الهدف ال��ذي ط��ال انتظاره،
ونجح في حصد البطولة الغالية بعد غياب طويل ،في
إنجاز يُحسب لإلدارة الجديدة بكل تأكيد ،بقيادة مساعد
الزويهري الذي أعاد البريق إلى صفوف العمالق األخضر.

