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ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αν δεν είχαμε στο τιμόνι τον νέο πρόεδρο Μπιλ Πάπας, 
σίγουρα δεν θα φορούσε την φανέλα του Σίδνεϊ Ολύμπικ ο 
διεθνής με την Ρουάντα επιθετικός μέσος, Jean Pierre Hakiri 
Mubala. Σίγουρα με τον πρώην, το πρόεδρο της μακέτας αν 
θυμάστε, ούτε από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο «Άσπρα 
Χώματα» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, δεν θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε μεταγραφή!! 
Ο νέος ποδοσφαιριστής του Ολύμπικ από την Δημοκρατία 
της Ρουάντα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της χώρας, 
βρίσκεται στην ανατολική κεντρική Αφρική και έχει πρωτεύ-
ουσα το Κιγκάλι. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας 
ήρθε λόγω των εθνοτικών συγκρούσεων που έγιναν το 1994 
με πάνω από 500.000 θύματα. H συνολική της έκταση είναι 
26.338 τ.χλμ. και ο πληθυσμός 11.533.446κάτοικοι.
Ο Πιέρ Χακιρί Μουμπάλα, που δεν κατάφερε να αγωνιστεί 
εναντίον του Μπόνιρινγκ  επειδή άργησε να σταλεί η ελευ-
θέρας του από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουάντα, 
είδε τον νικηφόρο αγώνα της νέας του ομάδας από τις κερ-
κίδες του Bonnyrigg Sports Club με τον αρχισυντάκτη των 
αθλητικών σελίδων του ΚΟΣΜΟΥ και.. προέκυψε συνέντευ-
ξη. Τα όσα απάντησε στις λίγες ερωτήσεις μας ο εκ Ρουάντας 
μεσοεπιθετικός, διαβάζεται αμέσως.. 
«Το Ολύμπικ ενήργησε σωστά και γρήγορα για να τακτο-
ποιηθούν τα χαρτιά μου και να πιστοποιηθώ σαν παίκτης 
του συλλόγου. Η ποδοσφαιεική ομοσπονδία της Ρουάντα 
όμως που δεν έχει τις δυνατότητες που απαιτούνται για 
αυτές τις περιπτώσεις άργησε πολύ, στέλνοντας την ελευ-
θέρας μου δύο ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας με το Μπόνι-

ρινγκ. Είμαι έτοιμος να αναλάβω δράση στον 
αγώνα της 19ης αγωνιστικής»
«Στο Ολύμπικ με έστειλε γραφείο μάνατζερς 
που εδρεύει στο Λονδίνο. Αγωνίζομαι βασικά 
στην θέση του επιθετικού μέσου και αν χρει-
αστεί και στη θέση του αμυντικού μέσου. 
Πιστεύω ότι θα δέσω γρήγορα με την ομάδα. 
Έχω κάνει αρκετές προπονήσεις με τους 
νέους μου συμπαίκτες και πιστεύω ότι θα 
καταφέρουμε να συνεχίσουμε με νίκες. Στην 
ομάδα αγωνίζονται αρκετοί νεαροί ελπιδο-
φόροι ποδοσφαιριστές όπως και ποδοσφαι-
ριστές που μπορούν να κάνουν την διαφορά»
«Οι αγωνιστικοί χώροι στην Ρουάντα λόγω 
των καιρικών συνθηκών είναι όλοι στρωμένοι 
με συνθετικό χλοοτάπητα και απ ότι μαθαίνω 
οι οκτώ από τις δώδεκα ομάδες της κατηγο-
ρίας μας εδώ, έχουν έδρα με συνθετικό 
χόρτο»
«Χρησιμοποιώ και τα δύο μου πόδια όμως 
το αριστερό είναι το καλό μου. Μου αρέσει 
το επιθετικό ποδόσφαιρο με γρήγορες εναλλαγές της μπά-
λας, κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο Ολύμπικ που 
διαθέτει τεχνίτες και πολύ γρήγορους όσο και καλογυμνα-
σμένους ποδοσφαιριστές» 
«Το Ολύμπικ είναι η ομάδα που επέλεξα να αποδείξω την 
αξία μου με σκοπό να βρω ομάδα να μεταγραφώ στο Α-Λιγκ, 
που απ ότι μου έχουν πει είναι αρκετά σκληρό, γρήγορο με 

πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν 
περάσει από μεγάλα γήπεδα του 
εξωτερικού» 
«Στόχος μας είναι τα πλέι οφ. Θα 
κάνω ότι μπορώ για να τα καταφέρου-
με. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότη-
τες. Απόψε (το περασμένο Σάββατο) 
νικήσαμε την ομάδα που ήταν πάνω 
από μας βαθμολογικά και με πολλούς 
νεαρούς ποδοσφαιριστές στην σύν-
θεση μας. Όταν επιστρέψουν οι 
τραυματίες και οι τιμωρημένοι θα 
έχουμε πολύ καλύτερο σύνολο»
«Είναι η πρώτη μου έξοδος από την 
Ρουάντα και θέλω να συνεχίσω την 
ποδοσφαιρική μου καριέρα στην 
Αυστραλία ή όπου αλλού μου δοθεί η 
ευκαιρία.»
.. Αυτά τα λίγα σαν πρώτη γεύση από 
το «μαύρο διαμάντι» του Σίδνεϊ Ολύμπικ 
που με πρόχειρο υπολογισμό πρέπει 

να είναι κάπου στο ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά 
ύψος, πάλι με πρόχειρους υπολογισμούς στα εβδομήντα 
πέντε κιλά, με πολύ μακριά πόδια κάτι που δεικνύει ότι οι 

τεράστιοι διασκελισμοί του θα αποτελέσουν πρόβλημα 
για τις αντίπαλες άμυνες. Περισσότερα για το νέο 

απόκτημα του Ολύμπικ στους αγωνιστικούς χώρους, αρχής 
γενομένης από αυτήν την Κυριακή  στο Μπέλμορ, με 

αντίπαλο την ΧΑΚΟΑ… 

Το Ολύμπικ στην 
πεντάδα, οι 
Κροάτες  
στην κορυφή   

Μουμπάλα..  Το μαύρο διαμάντι απ’ την Ρουάντα.. 

Με πολλές απουσίες βασικών ποδοσφαιρι-
στών η ομάδα των Λι-Ζορμπά, υπέταξε με 
σχετική άνεση την ανύπαρκτη ομάδα των 
Σέρβων, μέσα στο Bonnyrigg Sports Club, 
κάνοντας ένα τεράστιο βήμα για να συνεχί-
σει στα πλέι οφ και μετά την 22η αγωνιστι-
κή που πέφτει η αυλαία της κανονικής πε-
ριόδου 2016. Και τα δύο τα δύο τέρματα της 
νίκης από Ελληνικά πόδια, των  Μανδώνη, 
Γκαϊτατζή. 
Οι φίλαθλοι του Ολύμπικ θα πρέπει να πουν 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Κροάτες του 
Σίδνεϊ, που νικώντας με 2-0 την Παρραμάτ-
τα, βοήθησαν την Ελληνική ομάδα να ανέβει 
στην 5η προνομιούχο θέση της βαθμολογί-
ας που οδηγεί στα πλέι οφ. Για την ομάδα 
του Μαρκ Ρούνταν ο εκτός έδρας αγώνας  
με` την Παρραμάττα ήταν, μια «ελαφριά 
προπόνηση» ένα βήμα πριν τη στέψη του 
πρωταθλητή 2016..  
Ακόμη μια θετική εμφάνιση του Σάθερλαντ, 
αυτή τη φορά  εναντίον της ΧΑΚΟΑ, που 
νίκησε  στο Hensley Athletic Field και μπορεί 
να ονειρευτεί πλέον ότι γίνονται και θαύμα-
τα, που μπορεί να επιτρέψουν στους Καρ-
χαρίες να αγωνιστούν στα πλέι οφ.. Η ΧΑΚΟΑ 
όμως δεν θα το βάλει κάτω αλλά θα επιμεί-
νει μέχρι τέλους για να καταφέρει να αναρ-
ριχηθεί στην πεντάδα της κορυφής του 
βαθμολογικού πίνακα τους επόμενους 
τέσσερις αγώνες που απομένουν.. 

Με ανατροπή νίκησαν οι Σπαρτιάτες 
του Μπλακτάουν την ΑΠΙΑ και πλέον 
ελπίζουν ότι μπορεί και να σώσουν την 
παρτίδα, παραμένοντας στην μεγάλη 
κατηγορία εις βάρος του Γούλογκονγκ...
ΞΕΣΧΙΣΑΝ τους Σκοπιανούς τα «Δελφίνια» 
μέσα στην τρισάθλια έδρα τους με ανατροπή. 
Αν και έχαναν με 1-0, τα δύο γκολ των Καρτό-
ζο-Τσολάκιαν έστειλαν αδιάβαστους τους 
ανιστόρητους Σκοπιανούς, υποβιβάζοντας 
τους στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, 
με την ομάδα του Έλληνα Πολ Δημητριάδη 
να φιγουράρει πλέον στην 3η θέση.. 
Μετά από ένα δυνατό παιχνίδι στο κρύο 
Γούλογκονγκ το Μπλακτάουν Σίτι επέστρε-
ψε στο στο Σίδνεϊ με τους τρεις βαθμούς 
μετά από μια δύσκολη όσο και αγχώδη 
νίκη που του επιτρέπει να βλέπει την κο-
ρυφή της βαθμολογίας και τους πρωτοπόρους 
Κροάτες από απόσταση εννέα (9) βαθμών..   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μπόνιριγκ – Σίδνεϊ Ολύμπικ 0-2, Bonnyrigg 
Sports Club 
ΧΑΚΟΑ – Σάθερλαντ Σαρκς 0-1, Hensley 
Athletic Field 
Μπλακτάουν Σπάρτας – ΑΠΙΑ Τάιγκερς 3-2, 
Blacktown Football Park 
Παρραμάττα – Σίδνεϊ Γιουνάιτεν, 0-2  Melita 
Stadium 

Πρέμιερ Λιγκ 1 ΝΝΟ- 18η Αγωνιστική

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΓΚΟΛ ΒΑΘΜ.

1 Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 18 15 2 1 45-13 47 Τελικοί

2 Μπλακτάουν Σίτι 18 12 2 4 42-24 38 Πλέι οφ

3 Μένλι Γιουνάιτεντ 18 9 6 3 42-24 33 Πλέι οφ

4 Σκοπιανοί Ροκντάιλ 18 9 4 5 36-27 31 Πλέι οφ

5 Σίδνεϊ Ολύμπικ 18 6 6 6 22-24 24 Πλέι οφ

6 Μπόνιρινγκ 18 6 5 7 32-33 23

7 Παρραμάττα FC 18 7 2 9 26-40 23

8 Σάθερλαντ Σάρκς 18 6 2 10 26-35 20

9 ΧΑΚΟΑ 18 6 2 10 32-42 20

10 ΑΠΙΑ Τάιγκερς 18 5 4 9 30-33 19

11 Γούλογκονγκ Γούλφς 18 3 4 11 19-45 13

12 Μπλακτάουν Σπάρτανς 18 3 3 12 21-45 12 Υποβιβασμός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πρέμιερ Λιγκ 1 ΝΝΟ 

Το νέο σήμα του Σίδνεϊ 
Ολύμπικ.. σηκώνει 
συζήτηση!!  

Σκοπιανοί Ροκντάιλ – Μένλι Γιουνάιτεντ 
1-2, Ilinden Sports Centre
Γούλογκονγκ Γούλφς – Μπλακτάουν Σίτι  
2-3

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

Σάββατο 23 Ιουλίου
Σάθερλαντ Σάρκς – Γούλογκονγκ Γούλφς

Κυριακή 24 Ιουλίου 
Μπλακτάουν Σίτι – Σκοπιανοί Ροκντάιλ  
Μένλι Γιουνάιτεντ – Μπλακτάουν Σπάρτανς
Σίδνεϊ Ολύμπικ – ΧΑΚΟΑ  
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – ΑΠΙΑ Τάιγκερς 
Παρραμάττα FC – Μπόνιρινγκ 

Αποκτά «χρώμα» και δύναμη στη 
μεσαία γραμμή το Ολύμπικ με την 
παρουσία του Jean Pierre Hakiri 
Mubala

Rene Klingenburg… 
Επιστροφή
στη Γερμανία


