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عالمة :ال�ساحل �أمانة في �أعناقنا و�سمير دبوق ابن النادي وع ّرابه

منذ إعالن رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق عن عدم
ّ
ترشحه النتخابات الهيئة اإلدارية الجديدة للنادي ،التي كانت
مق ّررة في األسبوع األ ّول من شهر تموز  ،2016ودائرة المخاوف
على مصير النادي آخذة باالتساع ،نظرا ً للدور الكبير الذي لعبه
الرجل خالل السنوات األخيرة في إبقاء الراية الزرقاء خ ّفاقة
باإلنجازات ،وإلى جانب دبوق وقبله في هذا السياق ،م ّرت
أسماء واندفع مم ّولون من أبناء ساحل المتن الجنوبي ،فكانوا
يواجهون المراحل الصعبة بإمكاناتهم وعالقاتهم وتضحياتهم
ليبقى الساحل تحت األضواء ،فادي عالمة ومحمد سليم وماهر
سليم وري��اض كنج وغيرهم كثيرون ،ومن بين هذه األسماء
يبرز بق ّوة اسم األستاذ جالل عالمة ،ع ّراب النادي وأمين س ّره
ّ
ومؤخرا ً أطلق عالمة جملة من المالحظات
العام منذ عقود،
والتصريحات التي انعكست على قرار دبوق مزيدا ً من اإلصرار
لترك الساحة الساحليّة ،تص ّور البعض أنّ انقساما ً قد وقع
الوداعي.
بين عالمة ودبوق بنا ًء على ما أعلنه األخير في بيانه
ّ
إزاء هذا الواقع الساحلي المرير استفسرت من األستاذ عن آخر
التط ّورات ،وسألته عن عالقته مع دبوق  ...وم��اذا بعد؟ فر ّد
بهدوئه المعهود« :ربما وصلت رسالتي إلى العزيز سمير دبوق
بطريقة مغلوطة! وربما نجح البعض ـ مشيرا ً إلى أسماء بعض
اإلعالميين ـ في التأثير السلبي على قناعاته وهو الذي أعتبره
من أبناء النادي األوفياء وال أحد ينكر أفضاله عليه  ...وال أبالغ
فيما لو وصفته بالع ّراب الفعلي للنادي في الفترة األخيرة».
عندما يعترف جالل عالمة بدور سمير دبوق ويُلبسه ثوب
«ال��ع � ّراب» ،يتأ ّكد للعارفين بخبايا األم��ور ب��أنّ أح��دا ً يسعى

لتوتير العالقة الطيّبة التي تربط بين «األستاذ الغيور» و»طيّب
القلب» ،ث ّم أضاف عالمة موضحاً« :االختالف في مقاربة األمور
ووجود عدّة آراء في التعاطي اإلداري مع النادي يجب أن ال يُفهم
بأنّ هناك كراهية أو عداوة ،بل غيرة ومحبة وإخالص للنادي
الذي يجمعنا ،فعندما أسأل عن الراتب الكبير الذي يتقاضاه
فالن أو عالّن ـ مد ّربا ً كان أم العبا ً ـ يجب أن يُفهم هذا التساؤل
حرصا ً م ّني على مال النادي بشكل عام ،ومال السيد سمير بشكل
يفسر مالحظاتي على
خاص .لكن لألسف ،يطيب للبعض أن ّ
محمل سيّئ ،فيما األخالق والعادات التي تربّينا عليها تدعونا
لنأخذ اآلخرين على المحمل الحسن» ،يأخذ عالمة نفسا ً عميقا ً
ليضيف معترفاً« :هل سمع أحد في اإلعالم وفي الوسط الكروي
عن تقديمي الستقالتي قبل انتهاء الموسم بشهر ،يومها تقدّمت
بها طالبا ً عدم اإلعالن عنها حرصا ً م ّني على مسيرة النادي،
وال ّ
تخص
شك أنّ وراء ذلك دواف��ع واعتبارات خاصة وعامة
ّ
النادي وطريقة إدارته ،ومع انتهاء الدوري ارتأى السيد سمير
بأن يحذو حذوي ولسان حاله يؤ ّكد «إيد وحدة ما بتز ّقف»
وأنا أوافقه الرأي  ...قلتها مرارا ً بأنّ سمير دبوق تك ّفل بمعظم
موازنة المواسم األربعة الماضية ،ودف��ع زي��ادة عن اللزوم،
ولطالما أبديت مالحظاتي الهادفة إلى رفع مستوى التنسيق
لكي ال نقع بأيّة هفوة ،فتغييب اآلخرين وإنكار دوره��م ليس
من ِ
شيَم القادة المسؤولين ،إلاّ أنّ رمي الفتن وتصوير المسائل
على غير صورتها من ِقبَل بعض المفتنين انعكس الحقا ً قرارات
تصب في مصلحة الفريق ،ال بل أ ّثرت سلبا ً في
وتصريحات ال
ّ
نفوس أبنائه .على أيّ حال ،يبقى سمير دبوق كأحد أوالدي،

ومهما حصل من اختالف في اآلراء بيننا فالو ّد محفور في القلوب
حفراً» .ولما سألت األستاذ جالل عن هويّة «المنقذ» ،الذي أشار
إليه البعض في تغريداتهم اإلعالمية ،قال« :لم أص ّرح ألحد عن
وجود منقذ ،وهذا الكالم مرفوض ومردود ،ألنّ المنقذ الحقيقي
لنادي شباب الساحل هو تعاوننا مع بعضنا ،وتالقينا على
المصلحة العامة ،واندفاع جمهورنا في خدمة النادي الذي
يجمعنا على الخير والمحبة والوفاء».
وعن رؤيته للمشهد اإلداري لل ّنادي المهدّد بالزوال ،أوضح
«أب��و ي��وس��ف»« :ف��ي ه��ذا السياق ،ق��ام األس��ت��اذ ف��ادي عالمة
بمبادرة ،حيث دعا  40شخصيّة من فعاليّات ساحل المتن
الجنوبي ،ولألسف لم يحضر سوى  ،7وك � ّرر الدعوة ثاني ًة
فحضر  .6ك ّل ما أقوم به حاليا ً بالتنسيق مع بعض الغيارى
مهب الريح ،فالنادي ليس ملكا ً لسمير
هو أن ال نترك النادي في ّ
دبوق وال لفادي عالمة وال لجالل عالمة ،مسؤوليّة بقائه سفيرا ً
كرو ّيا ً فوق العادة للضاحية على عاتق جميع أبناء الضاحية
وأعضاء الجمعية العموميّة» .وفي ختام كالمه ،لفتَ عالمة إلى
المبادرة المشكورة التي قام بها رئيس نادي العهد السيد تميم
سليمان ،في سياق سعيه الدؤوب للم شمل النادي ،ث ّم قال« :ال
يوجد لديّ أيّ ضغينة أو كراهية اتجاه أحد ،وخصوصا ً أخي
سمير  ...واسألوا السيد تميم عن مدى تجاوبي معه في هذا
االتجاه» .وحول انطالق التمارين بقيادة محمود عالمة ،أعرب
تتكسر األمواج
األستاذ جالل عن ارتياحه لهذه الخطوة ،آمالً أن
ّ
ً
العاتية على شاطئ «الساحل» الذي كان وسيبقى قو ّيا بترابط
أبنائه وعائلته.

حقائق و�أرقام حول
م�سابقة كرة القدم الأولمب ّية
ربما ال يعرف الكثيرون أنّ المنتخب
األولمبي المجري لكرة القدم هو من
أنجح منتخبات اللعبة الشعب ّية
في العرس الرياضي العالمي ،وأنّ
البرازيل والدنمارك ويوغسالفيا من
أكثر المتخصصين بإحراز المركز
الثاني في المسابقة.
وه��ذه الحقائق نوردها باألرقام
ُقبيل أي��ام معدودة من انطالق ريو
:2016
 -  المنتخب المجري هو األكثر
ن��ج��اح �ا ً ف��ي م��س��اب��ق��ة ك���رة ال��ق��دم
األولمبيّة على مستوى الرجال ،حيث
أحرز الميداليّة الذهبيّة للمسابقة في
ثالث دورات أولمبيّة ( 1952و1964
و ،)1968والميدالية الفضيّة في
 1972والبرونزية في   .1960
 أح�����رزت أرب���ع���ة منتخباتالميداليّة الذهبيّة لمسابقة كرة القدم
األولمبيّة في دورتين مختلفتين ،وهي
منتخبات بريطانيا ( 1908و،)1912
واألوروغ�����واي ( 1924و،)1928
واالت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي (1956
و ،)1988واألرج��ن��ت��ي��ن (2004
و.)2008
 اشتهرت منتخبات البرازيلوال���دن���م���ارك وي��وغ��س�لاف��ي��ا ب��أ ّن��ه��ا
عاشقة للمركز الثاني في مسابقة
ك��رة ال��ق��دم األولمبيّة ،حيث حصد
كل منها الميداليّة الفضيّة في ثالث
دورات مختلفة ،فيما كانت الميداليّة

ال��ب��رون��زي��ة م���ن ن��ص��ي��ب ك���ل من
المنتخبين الهولندي والسوفياتي
في ثالث دورات مختلفة.
ـ سيطرت المنتخبات األوروبية
على لقب مسابقة كرة القدم األولمبية
ف��ي أغلب ال��دورات ،ع��ل��ى ع��ك��س ما
ه��و عليه ال��ح��ال ف��ي ب��ط��والت كأس
العالم لكرة القدم ،والتي اقتسمت
فيه السيطرة مع منتخبات أميركا
الجنوبية .وأح����رزت المنتخبات
األوروبية الميداليّة الذهبيّة للمسابقة
في  16من  23دورة في هذه المسابقة
حتى اآلن.
 منذ ف��وز منتخب األوروغ���وايبذهبيّته الثانية في مسابقة كرة
القدم األولمبية عام  ،1928لم يتأهّ ل
الفريق للدورات األولمبيّة حتى جاء
أولمبياد لندن  2012ليشهد عودته
للظهور األولمبي بعد غياب  84عاماً.
 ب����اءت م���ح���اوالت المنتخبالبرازيلي بالفشل في  12مشاركة
سابقة بالدورات األولمبيّة ،ليظل
سج ّل الفريق خاليا ً من الميداليّات
الذهبيّة األولمبيّة ،وإن أحرز الميداليّة
الفضيّة للمسابقة في  1984و1988
و ،2012وال��ب��رون��زي��ة ف��ي 1996
و.2008
 حالف الحظ أصحاب األرض فيثالث مرات فقط خالل تاريخ مسابقة
كرة القدم األولمبيّة ،فكانت الميداليّة
الذهبيّة م��ن نصيب بريطانيا في

15

 ،1908وبلجيكا في  ،1920وإسبانيا
في .1992
 المنتخب التشيكوسلوفاكي هوالوحيد الذي جرى تجريده من نتائجه
على مدار تاريخ مسابقة كرة القدم
األولمبيّة ،وذل��ك النسحاب الفريق
بعد  39دقيقة من بداية مباراته أمام
المنتخب البلجيكي احتجاجا ً على ما
رآه انحيازا ً تحكيم ّيا ً في المباراة خالل
أولمبياد  .1920وكان من الضروري
إقامة مباراة فاصلة لتحديد صاحب
الميداليّة الفضية ،وانتزع المنتخب
اإلسباني الميداليّة الفضية بالفوز
على هولندا .1-3
 المباراة الوحيدة التي أُعيدت فيتاريخ مسابقات كرة القدم األولمبيّة
ك��ان��ت ف��ي أولمبياد  ،1928وذل��ك
بعد التعادل  1 - 1بين األوروغواي
واألرج��ن��ت��ي��ن رغ���م ال��ت��م��دي��د لوقت
إض��اف��ي .وأُع��ي��دت ال��م��ب��اراة بعدها
بثالثة أيام ،وفاز منتخب األوروغواي
.1-2
 ال���م���ب���اراة ال��ن��ه��ائ � ّي��ة األول���ىوال��وح��ي��دة ال��ت��ي ُحسمت بركالت
الترجيح ف��ي ت��اري��خ مسابقة كرة
القدم األولمبيّة كانت في أولمبياد
سيدني  ،2000عندما تغلّب المنتخب
الكاميروني على نظيره اإلسباني
 3-5بعد التعادل  2-2في المباراة،
رغم تمديدها لوقت إضافي.

ً
بطال لدورة تورنتو الكندية
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�أخبار من �أولمبياد ريو 2016

ثالثة توائم �إ�ستونيات في �سباق الماراثون
سابقة تاريخيّة في تاريخ األولمبياد ..ليلى
ولينا وليلي ،هذه التوائم اإلستونيات الثالث
استطعن التأهّ ل إل��ى أولمبياد ري��و ،2016
وتحديدا ً في سباق الماراثون ضمن رياضة
ألعاب القوى .وليس مه ّما ً إن تنافس التوائم
الثالث على ميداليّة في ريو دي جانيرو ،وإ ّنما
األه��م هو كتابة صفحة متميّزة في التاريخ
األولمبي.
وحالة الشقيقات الثالث من عائلة لويك
فريدة من نوعها وغير مسبوقة ،ويقول عنها
مؤ ّرخ األلعاب األولمبية بيل مالون« :لم ن َر على
اإلطالق  3توائم يشاركن في األلعاب األولمبيّة،
سواء في نسخة واحدة أو في دورات متتالية».
وأض��اف« :إذا شاركت توائم عائلة لويك،
فهذا سيكون سابقة أولمبيّة ،وستكون هذه
المشاركة تاريخيّة ،ولن يستطيع فيروس زيكا
حرمانهنّ من كتابة هذه الصفحة في تاريخ
األلعاب األولمبيّة».
وقالت ليلي المولودة مع ليلى ولينا في
 14تشرين األول  ،1985أي قبل  5سنوات من
انفصال إستونيا عن االتحاد السوفياتي ،لوكالة
فرانس برس« :لم يأتِ على تفكيرنا أن ننسحب

بسبب فيروس زيكا» .وأضافت« :ك ّنا نشيطات
وكثيرات الحركة منذ طفولتنا األول��ى .علمتنا
فصول الصيف السابقة في مزرعة جدّتنا العمل
بعرق الجبين» .وال تنفصل الشقيقات الثالث
عن بعضهنّ  ،ويبقين سو ّيا ً في الزمان والمكان.
والجدير ذكره أنّ التوائم الثالث انتظمن في
سباق الماراثون منذ  6سنوات فقط ،وليلى هي
األفضل بين الشقيقات الثالث ،إذ قطعت مسافة
195ر 42كلم بساعتين و 37دقيقة بفارق
كبير عن بطلة أولمبياد لندن  2012اإلثيوبية
تيكي جيالنا (07ر23ر 2ساعة) ،لكن الهدف
بمنظارها تح ّقق واقع ّياً ،أيّ مشاركتهن جنبا ً
إلى جنب في أكبر تظاهرة رياضيّة في العالم.
قبل انخراطهنّ في الركض ،كانت التوائم
ال��ث�لاث راق���ص���ات م��ه��ن� ّي��ات ع��ل��ى موسيقى
هيب-هوب ،وك��نّ شديدات االلتزام بالتد ّرب
عليها ،ث ّم استطاعت ليلي وليلى إيجاد بعض
والتوجه إلى الرسم الذي يش ّكل إحدى
الوقت
ّ
ّ
ومؤخراً ،وضعت ليلى على صفحتها
هواياتهنّ .
ف��ي موقع «فايسبوك» لوحة البجعة التي
رسمتها بيدها ،واسمها باللغة اإلستوانية
«لويك» أي هو نفسه اسم عائلتها.

باخ واثق من نجاح �أولمبياد الريو
أعرب األلماني توماس باخ ،رئيس اللجنة األولمبيّة الدوليّة ،عن ثقته في نجاح مدينة ريو دي
جانيرو البرازيليّة في استضافة دورة األلعاب األولمبيّة ،التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل ،مؤ ّكدا ً
أنّ اللجنة األولمبيّة الدوليّة سوف تساعد اللجنة المنظمة للدورة بمدفوعات مقدّماً .وص ّرح باخ:
«خالصة األمر ...الدورة ستنجح» .مضيفاً« :كما جرت العادة دائماً ،فإنّ هناك بعض التحدّيات في
اللحظات األخيرة .لكن البرازيل عالجتها ،ونحن أكثر ثقة من أيّ وقت مضى بأ ّننا سنشهد دورة ألعاب
أولمبيّة رائعة في البرازيل ،مفعمة بالحماس وفرحة الحياة».

�ساني من �شالكه �إلى مان�ش�ستر �سيتي
أعلن ن��ادي شالكه األلماني منذ قليل،
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،عن انتقال العبه ليروي
ساني إلى مدينة مانشستر من أجل الخضوع
للفحوصات الطبيّة تمهيدا ً لالنتقال إلى
مانشستر سيتي والعمل تحت قيادة بيب
غوارديوال.
من جانبها ،ذك��رت التقارير الصحافيّة،
أنّ النجم الشاب ليروي ساني العب نادي
شالكة األلماني ،قد اجتاز الفحوصات الطبيّة
بنجاح مع نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي.
و ُت��ع�� ّد صفقة األل��م��ان��ي ل��ي��روي ساني
هي الخامسة حتى اآلن لنادي مانشستر

سيتي اإلنكليزي هذا الصيف ،بعد التعاقد
م��ع اإلسباني مانويل نوليتو ،واأللماني
إلكاي غوندوغان ،واألوكراني أوليكساندر
زينشينكو ،واألسترالي آرون موي.
ون���ج���ح س���ان���ي ب��ت��س��ج��ي��ل  8أه����داف
وصناعة  6أخ��رى ضمن الموسم الماضي
من البوندسليغا ،حيث خ��اض  23مباراة
أساس ّيا ً و 10مباريات كبديل .وفي ضوء
المهارة الرائعة التي يتم ّتع بها ،عمل المد ّرب
األلماني يواكيم لوف على ض ّمه إلى صفوف
المانشافت في بطولة أمم أوروبا األخيرة في
فرنسا ،وقد اقتصرت مشاركته على دقائق
قليلة أمام فرنسا في الدور نصف النهائي.

�سرقة فريق الد ّراجات الأ�سترالي في البرازيل
أعلنت كيتي تشيلر ،رئيسة البعثة األولمبيّة األسترالية،
يخص فريق الدراجات
آلي
ّ
أ ّنه ت ّمت سرقة قمصان وحاسب ّ
من مق ّره في القرية األولمبيّة في ريو دي جانيرو.
وأ ّكدت كيلر بأنّ ثالثة أشخاص مجهولي الهوية شوهدوا

أثناء الفرار بقمصان الفريق أثناء عملية إخالء ،بعد نشوب
حريق في الطابق األسفل من المقر يوم الجمعة الماضي ،بينما
ُسرق الحاسب اآللي من الطابق الخامس.
وأضافت« :ال أ ّتهم أحداً ،لكن يوجد الكثير من العاملين ال

يحملون هويّة ويسيرون في الجوار» .وتابعت« :لسوء الحظ،
وفي منطقة بهذا الحجم وفي وجود عدد كبير من البنايات
والغرف ،لن يمكننا تج ّنب السرقة» .وختمت آمل ًة تكثيف
عناصر الشرطة وتثبيت المزيد من كاميرات المراقبة.

وسع الصربي نوفاك ديكوفيتش الفارق في التصنيف
ّ
العالمي لكرة المضرب عن أقرب منافسيه البريطاني اندي
موراي ،وذلك بعد تتويجه بطالً لدورة تورونتو الكندية
األح��د الماضي إثر ف��وزه على الياباني كي نيشيكوري
بمجموعتين من دون ر ّد بواقع ( )3-6و( )5-7في
المباراة النهائيّة.
وهو اللقب الـ 66في سجلاّ ت الصربي ديكوفيتش (29
عاماً) والسابع له هذا العام ،كما أ ّنه اللقب الـ 30له في
بطوالت الماسترز (فئة  1000نقطة).
وجاء تصنيف العشرة األوائل مطلع الشهر الحالي وفق
اآلتي:
الصربي نوفاك دجوكوفيتش  16040 -نقطة.
ال���ب���ري���ط���ان���ي ان�������دي م���������وراي – .10065
 - "3ال���س���وي���س���ري روج����ي����ه ف����ي����درر – .5945
" 4ـ ال��س��وي��س��ري ستانيسالس فافرينكا – .5035
" 5ـ اإلس����ب����ان����ي راف�����اي�����ل ن��������ادال – .4940

 6ـ ال���ي���اب���ان���ي ك����ي ن���ي���ش���ي���ك���وري –
 7ـ ال���ك���ن���دي م���ي���ل���وش راون���ي���ت���ش –
 8ـ ال��ت��ش��ي��ك��ي ت����وم����اس ب���ردي���ت���ش –
" 9ـ ال��ف��رن��س��ي ج���و وي��ل��ف��ري��د ت��س��ون��غ��ا –
10ـ الهولندي دومينيك تييم – .2865
وتحدّث المص ّنف األول نوفاك ديكوفيتش عن مشاعره
وهو ي ّتجه إلى البرازيل لتمثيل بالده في دورة األلعاب
األولمبيّة في ريو دي جانيرو ،واعدا ً بإضافة لقبه الـ،67
وفي الوقت ذاته وصل إلى ريو خصمه المتو ّقع النجم
اإلسباني رفائيل نادال (المص ّنف خامساً) ،حامل ذهبية
بكين  ،2008والذي سيحمل علم بالده في االفتتاح.
وعكس الفارق في تصريحات الالعبين م��دى فارق
الطموح بينهما ،في ضوء موسم وال أروع بالنسبة للنجم
الصربي ،وآخ��ر عامر بالمتاعب واإلص��اب��ات بالنسبة
للماتادور اإلسباني.

.4845
.4465
.3660
.2995

مع�سكر تح�ضيري لمنتخب لبنان
ّ
والتحدي
بعد انتهاء م�سابقتي النخبة
لحصتين تدريبيّتين
بعد خضوعه
ّ
ف��ي إط����ار ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ض��ي��رات
التصاعدي الذي أعدّه الجهاز الفني
ب��ق��ي��ادة المونتينيغري م��ي��ودراغ
رادولوفيتش ،لن يستأنف منتخب
لبنان لكرة القدم تدريباته إلاّ بعد
ان��ت��ه��اء مسابقتي ك��أس��ي النخبة
وال��ت��ح �دّي ،اللتين ستنطلقان في
 4و 5الحالي .وستكونان مناسبة
ليتابع من خاللهما الجهاز الف ّني
أداء الالعبين مع فرقهم ،والوقوف
على مدى تط ّورهم اللياقي ،وال سيّما
وأنّ المنتخب مدع ّو لدخول معسكر
داخلي قصير قبل مباراته الوديّة

م��ع نظيره األردن����ي ي��وم األرب��ع��اء
الواقع في  31آب الحالي على ملعب
المدينة الرياضيّة ،وخوضه مباراة
ثانية أم��ام أفغانستان على ملعب
الرئيس الشهيد رشيد ك��رام��ي في
طرابلس يوم االثنين  5أيلول المقبل.
وف���ي ض���وء م��ج��ري��ات «ال��ن��خ��ب��ة»
سيوجه الجهاز الفني
و»التحدّي»،
ّ
ال��دع��وة م��ج �دّدا ً لمن ي��راه مناسباً،
فضالً عن الالعبين المنض ّمين إلى
فرق خارجيّة ،لاللتحاق بالمعسكر
ال��ت��م��ه��ي��ديّ ال��ق��ص��ي��ر ،اس��ت��ع��دادا ً
ل��وديّ��ت��ي األردن وأف��غ��ان��س��ت��ان.
وك����ان رادول��وف��ي��ت��ش ق���د أوض���ح

للاّ عبين في الحصة التدريبيّة األولى
على ملعب مج ّمع بئر حسن المهني،
أنّ المرحلة الجديدة تتض ّمن م ّتسعا ً
م��ن ال��وق��ت الخ��ت��ب��ار ع��دد ٍ
واف من
ّ
المرشحين قبل قرعة ال��دور المقبل
من تصفيات ك��أس آسيا «اإلم��ارات
 ،»2019م���ش���دّدا ً ع��ل��ى ض���رورة
االجتهاد وإثبات الوجود ،خصوصا ً
أنّ اللعب يختلف أحيانا ً بالنسبة
للبعض في النادي عنه في المنتخب.
ّ
وحض الجميع على االستفسار عن
ً
أيّ شيء يلتبس عليهم ،سعيا ألن
يكونوا مرتاحين ويقدّموا المطلوب
منهم.

