
»بيليفرز«: فريق واحد هدف واحد وترسيخ قيم 
عبد القادر سعد 

يعكس اسم النادي طبيعة أهدافه. 
فاسم »بيليفرز« يعني املؤمنني من 
ناحية اإليمان بمجموعة من القيم 
اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة تسعى 
من  ت��ك��ري��س��ه��ا  إل����ى  ال���ف���ري���ق  إدارة 
خالل الرياضة، وتحديدًا لعبة كرة 
ال��س��ل��ة، ك��ان��ط��الق��ة ل��ت��وس��ي��ع دائرة 
رياضات  ت��ش��م��ل  ك���ي  ال���ن���ش���اط���ات 

أخرى. 
النادي  اح���ت���ف���ل  امل�����اض�����ي،  األح�������د 
بالذكرى 12 لتأسيسه بحفل كبير 
أقيم على ملعب غزير، برعاية وزير 
الله،  عبد  علي  والرياضة  الشباب 
الشخصيات  م���ن  ع���دد  وب��ح��ض��ور 

االجتماعية والرياضية. 
انطالقة الجمعية كانت عام 1999، 
وفي عام 2003 حصل بليفرز على 
ويشارك   .233 ال��رق��م  تحت  رخصة 
النادي، الذي يرأسه جاك حداد، في 
بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات 
)درجة ثانية( إضافة الى املشاركة 
ف��ي ب��ط��والت ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة )12 
- 13 عامًا للفتيات و10 - 11 - 12 
يضم  ال��ن��ادي  ب��أن  علمًا  للفتيان(، 
الطوائف.  م���خ���ت���ل���ف  م�����ن  الع����ب����ني 
الفئات  ت������دري������ب  ع����ل����ى  وي������ش������رف 
)سيدات  ت����اب����ت  ج����ه����اد  امل�����درب�����ني 
)درجة  عون  آالن  الثانية(،  الدرجة 
بمساعدة  حصري  ميشال  ثالثة(، 
إلياس شويري )الصغار( وجينيفر 
التمارين  وتقام  )ن��اش��ئ��ون(.  نعمة 
ومدرسة  ال����راب����ي����ة  م����الع����ب  ع���ل���ى 

الحكمة - جديدة وريباوندز. 
وتضم الهيئة االدارية، اضافة إلى 
ح��داد، أمني السر ميشال حصري، 
إل���ي���اس شويري  ال���ص���ن���دوق  أم����ني 
أيوب،  نيبال  اإلعالمية  واملسؤولة 
وامل���س���ت���ش���اري���ن ع���ب���د ال���ك���ري���م زين 

ح������داد وجويس  ال����دي����ن وس���ام���ي���ة 
ضومط. 

وتبلغ ميزانية النادي للعام املقبل 
12 ألف دوالر، ويجري تأمينهم من 
أعضاء الهيئة االدارية، إضافة إلى 
الدعم من أص��دق��اء ال��ن��ادي. ويقول 
ي��ت��اب��ع نشاطات  م��ن  »إن  ش��وي��ري 
ن��ادي بيليفرز يعتقد أن ميزانيته 
اإلدارة  ال�����واق�����ع  ف����ي  ل���ك���ن  ك���ب���ي���رة، 
الجيدة تؤدي الى استثمار األموال 
علمًا  صحيحة،  بطريقة  امل��ت��واف��رة 
رواتب،  يتقاضون  ال  العبينا  ب��أن 
بل على العكس يسهمون في دعم 

النادي«. 
نيبال  اإلعالمية  املسؤولة  وتشير 
أيوب إلى أن فكرة النادي انطلقت 
مع مجموعة من األش��خ��اص، على 
رأسهم الرئيس حداد، وهدفت الى 
خ��دم��ات إن��س��ان��ي��ة، ق��ب��ل أن تتطور 
الفكرة وتصل إلى ما وصلت إليه. 
أهداف  ع�����ن  ش�����وي�����ري  وي����ت����ح����دث 
النادي التي تركز على تقديم صورة 
م��غ��اي��رة مل���ا ه���و ش���ائ���ع ف���ي معظم 
األن��دي��ة م��ن ناحية اإلش��ك��االت بني 
الرياضية.  الروح  الالعبني وغياب 
ف��ال��ت��رك��ي��ز ه���و ع��ل��ى إي���ج���اد أجواء 
عناوين  ت���ح���ت  س��ل��ي��م��ة وص���ح���ي���ة 
»فريق واح��د، ه��دف واح��د، تقّبل  ك�

وبالتالي  والخسارة«،  الربح  مبدأ 
الطموح إلى ترسيخ هذه القيم في 
األجيال الصغيرة كي تستمر معهم 
صه 

ّ
امل��س��ت��ق��ب��ل. وه����و م���ا يلخ ف���ي 

ش���وي���ري ف���ي ال��س��ع��ي »إل����ى ايجاد 
الكلمة،  م��ع��ن��ى  ب���ك���ل  ن��ظ��ي��ف  ن�����اد 

وقائم على مبادئ صحيحة«. 
الرياضي  ال��خ��ي��ري  ال��ط��اب��ع  ورغ����م 
وزارة  م���س���اع���دات  أن  إال  ل���ل���ن���ادي، 
الشباب والرياضة ما زالت غائبة، 
ح��ت��ى ال���ف���ت���رة األخ����ي����رة ح���ني ُوِعد 
ال����ن����ادي ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى خمسة 
ل�����ي�����رة. أم������ا ع���ل���ى صعيد  م����الي����ني 
فإن  السلة،  لكرة  اللبناني  االتحاد 
امل����س����اع����دات غ���ائ���ب���ة ح���ال���ي���ًا، علمًا 
ب��أن االت��ح��اد ال��س��اب��ق ك��ان يساعد 
ف���ي إي���ج���اد م��ل��ع��ب ل��ل��ت��م��اري��ن قبل 
أن تتوقف ه��ذه املساعدة في عهد 

االتحاد الحالي. 
ك������ارل ض���وم���ط )10 س����ن����وات( هو 
أحد العبي فريق الصغار الذي بدأ 
م��س��ي��رت��ه م��ع ب��ي��ل��ي��ف��رز ق��ب��ل سبعة 
أشهر، تلفت والدته جويس إلى أن 
ع��ل��ى تصرفات  ط���رأ  ك��ب��ي��رًا  تغييرًا 
الفريق،  ال��ى  انضمامه  منذ  ولدها 
ف���ه���ي ت��ش��ع��ر ب���ح���ص���ول ف������ارق في 
ح���ي���اة اب��ن��ه��ا، ح��ي��ث أص���ب���ح هناك 
هدف يسعى إليه، كأن يكون العبًا 
م��ه��م��ًا ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل، إض���اف���ة الى 
الصعيدين  على  الحاصل  التطور 
اللذين يشدد  النفسي واألخ��الق��ي، 
النادي على ترسيخهما في نفوس 

الالعبني. 
توسيع  إل��ى  اإلدارة  وضمن سعي 
دائرتها، ستؤّسس رابطة أصدقاء 
النادي التي يمكن التواصل معها 
believers@ عبر البريد اإللكتروني

االتصال  ع���ب���ر  أو   ،hotmail.com
ب��رئ��ي��س ال���ن���ادي ج����اك ح����داد على 

الرقم70-814780. 

إضاءةكرة القدم

الكونغولي  م�����ازي�����م�����ب�����ي  ض����������رب 
موعدًا  افريقيا،  بطل  الديموقراطي، 
م��ع ان��ت��رن��اس��ي��ون��ال ال��ب��رازي��ل��ي بطل 
أميركا الجنوبية، الثالثاء املقبل، في 
نصف نهائي بطولة العالم لالندية 
ف���ي ك����رة ال���ق���دم ب��ع��د ف�����وزه ف���ي ربع 
ب��ات��ش��وك��ا املكسيكي  ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى 
ملعب  على   ،0-1 ال��ك��ون��ك��اك��اف  بطل 

نادي الجزيرة في ابوظبي. 
املباراة  ه��دف  بيدي  مبينزا  وسجل 
ملازيمبي   21 ال��دق��ي��ق��ة  ف���ي  ال��وح��ي��د 
ال��ذي بلغ دور األربعة للمرة االولى 

في تاريخه. 
باتشوكا  مفاجأة  مازيمبي  وح��اول 
بهجوم ضاغط منذ البداية بحثًا عن 

هدف مبكر فكانت له بعض الفرص 
اب���رزه���ا ك���رة م��ن رك��ل��ة ح���رة سددها 
على  ب��ي��س��راه  ك���اس���وزوال  كيريتشو 

يسار املرمى املكسيكي )7(. 
وانتظر باتشوكا حتى ربع الساعة 
مرمى  على  هجماته  لتنظيم  االول 
ال����ح����ارس م��وت��ي��ب��ا ك���ودي���اب���ا وكاد 
يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 حني 
تلقى داميان مانسو كرة في الجهة 
اليسرى سددها صاروخية بيسراه 

ارتدت من القائم االيسر. 
فبعد  قاسيًا،  ك��ان  رد مازيمبي  لكن 
كابانغو  مولوتا  مرر  فقط  دقيقتني 
ك�����رة رائ����ع����ة خ���ل���ف امل���داف���ع���ني حيث 
فارسلها  ب����ي����دي  م���ب���ي���ن���زا  امل����ت����اب����ع 

ق���وي���ة اخترقت  امل��ن��ط��ق��ة  م����ن داخ������ل 
م��رم��ى م��ي��غ��ي��ل ك��ال��ي��رو رغ���م تدخله 

البعادها. 
واط����ل����ق ب���ي���دا ك�����رة ق���وي���ة م����ن نحو 
ثالثني مترًا انقذها كاليرو بصعوبة 
ت��دخ��ل آميا  ث��م  ع��ل��ى دف��ع��ت��ني )26(، 
اي��ك��ان��غ��ا الب��ع��اد ك���رة م��ن رك��ل��ة حرة 
ملانسو مرت قريبة من القائم االيمن 

 .)32(
واف���ل���ت م���رم���ى ب��ات��ش��وك��ا م���ن هدف 
ث�����ان ح����ني وص����ل����ت ك�����رة ال�����ى غيفن 
اليسرى  ال���ج���ه���ة  ف����ي  س��ي��ن��غ��ول��وم��ا 
املرمى  ام��ام  للمنطقة فسددها مرت 

مباشرة )37(. 
وحاول باتشوكا في الشوط الثاني 

امل������وق������ف وت���س���ج���ي���ل هدف  ت�����������دارك 
بدفاع  اص�����ط�����دم  ان������ه  اال  ال����ت����ع����ادل 
م��ازي��م��ب��ي ورغ����م ط���رد ح��ك��م املباراة 
الكونغولي ستوبيال سونزو قبل 9 
دقائق من النهاية لنيله انذارين، اال 
ان حارس مازيمبي حال دون اهتزاز 

الشباك حتى الصافرة النهائية. 
بتوقيت   18،00( ال����ي����وم  وي���ل���ت���ق���ي 
ب���ي���روت( ف���ي رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي الثاني 
الضيافة  االماراتي صاحب  الوحدة 
الكوري  اي����ل����ه����وا  س���ي���ون���غ���ن���ام  م�����ع 
الجنوبي بطل آسيا، حيث سيضرب 
الفائز منهما موعدًا مع انتر ميالنو 
األربعاء  أوروب���������ا،  ب���ط���ل  االي���ط���ال���ي 

املقبل، في نصف النهائي.

مازيمبي يضرب موعدًا مع انترناسيونال في نصف النهائي
مونديال األندية

الطموح 
إلى ترسيخ القيم 

الصحيحة في األجيال 
الصغيرة

رياضة

البوشرية يستعّد للمشرق العربي 

يستعّد فريق الشبيبة البوشرية للكرة 
الطائرة للمشاركة في بطولة املشرق 

العربي األولى األسبوع املقبل في األردن. 
ويرى أمني سر النادي جان أبو جوده أن 

العبي النادي يتمتعون بروح قتالية عالية 
وهم مصّممون على املنافسة على ألقاب 

املشرق العربي وبطولة لبنان ومسابقة 
الكأس. وكشف أبو جودة أن التمارين 

فة بإشراف املدرب شادي بوفرحات 
ّ
مكث

الذي دافع عن ألوان الفريق سنوات طويلة. 
وذكر أبو جودة أن فريق البوشرية لم يعتد 

إال املنافسة على األلقاب منذ عام 1970، 
متحدثًا عن مشاركة الالعب الضارب أالن 

سعادة مع الفريق في بطولة املشرق العربي 
وفي بطولة لبنان التي ستنطلق الشهر 
املقبل. وتحدث عن مشاركة الفريق في 

بطولة آسيا في دبي وبطولة األندية العربية 
في مصر املوسم الفائت. 

 ATCL عمومية

دعا النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
ATCL أعضاءه الذين بلغوا سن الرشد 

وسّددوا اشتراكاتهم الى حضور الجمعية 
العمومية العادية السنوية التي ستنعقد 

عند الساعة الثانية من بعد ظهر السبت 19 
شباط 2011 في مقر النادي بالكسليك. 
وعلى جدول األعمال تالوة األمني العام 

وأمني الصندوق التقريرين اإلداري واملالي 
وإقرارهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس 

اإلدارة. كذلك سيتم انتخاب أعضاء في 
 من األعضاء الذين 

ً
مجلس اإلدارة بدال

انتهت مدة واليتهم. ويمنع منعًا باتًا دعوة 
الضيوف يوم الجمعية العمومية املذكورة. 

... وتكريم أبطال القوى 

دعا االتحاد اللبناني أللعاب القوى رجال 
اإلعالم الى املشاركة في تكريم الذين 

أحرزوا ميدالّيات في البطوالت الخارجية 
خالل سنة 2010، وذلك برعاية وزير 

الشباب والرياضة الدكتور علي حسني عبد 
الله، الساعة الثامنة من مساء األربعاء في 

15 كانون األول الجاري، في النادي اللبناني 
 .)ATCL( للسيارات والسياحة

كرم يحتفل بالغينيس 

أقام بطل لبنان السابق للراليات وسباقات 
 بمناسبة دخوله 

ً
السرعة نبيل كرم حفال

موسوعة غينيس وإصدار طبعة خاصة به، 
وشكر الحاضرين واإلعالم على اهتمامهم 

بنشاطاته املتعلقة بالرياضة امليكانيكية 
ومشاركاته الدورية في السباقات على 

الجليد وفي سباقات الرالي كروس. وتحدث 
عن دخوله موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية كأكبر مالك للسيارات الرياضية 
الصغيرة )22222 سيارة( كما كشف عن 
إطالق موقع إلكتروني خاص به مع بداية 

 .ww.billy-karam.com :العام املقبل وهو

املرصد الرياضي 

وصف مدرٌب وطني معروف حال العبي 
كرة القدم في لبنان بأنها بلغت الحضيض 

تب على الالعبني أن يكونوا 
ُ
»وكأنه ك

متسّولني على األبواب«، داعيًا وسائل 
اإلعالم الى التحلي بالوعي وعدم النظر الى 
النتائج فقط، بل الى الوضع العام الذي أفرز 

نتائج كهذه.

أخبار رياضية
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العبو فريق بيليفرز للصغار مع ميدالياتهم في إحدى املسابقات 

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289


