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رياضة

فرض فريق شباب الساحل نفسه نجام للمراحل االوىل من الدوري العام الـ62 لكرة القدم، بعدما متكن من الحلول يف مركز الصدارة 
للرتتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليتقدم عىل االنصار حامل اللقب والنجمة املرشح الدائم والعهد العائد بقوة للمنافسة

هذه النتائج ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج 
استقرار اداري وفني يقف وراءه رئيس النادي 
الذي عشق شباب الساحل منذ صغره وحمل 
همومه من سنوات طويلة من دون تعب او 
ملل، فتحول برسعة اىل رئيس استثنايئ لناد نشأ 
والحقا  العمرية،  للفئات  مدربا  ثم  العبا،  فيه 
اداريا، واليوم رئيسا. مع سمري دبوق الذي يرتأس 
ايضا االتحاد اللبناين للركبي يونيون، فتحنا ملف 
شباب الساحل عىل مرصاعيه وعرجنا يف سياق 

الحديث عىل اتحاد الركبي.

■ راض عن اداء الفريق يف املراحل االوىل من 
الدوري؟ هل ما تحقق كان متوقعا ومنتظرا؟

□ ال شك يف ان اعضاء الجهاز الفني والالعبني 
بدأنا  واننا  التحضري، خصوصا  عملية  تعبوا يف 
اول مباراة كانت سيئة، لكن  باكرا.  االستعداد 
الشباب متكنوا من التعويض يف املباراة الثانية. 
من املبكر تقييم اي فريق يف املراحل االوىل من 

الدوري.

■ املباراة االوىل امام االخاء االهيل عاليه هي 
للنسيان؟ 

□ صحيح انها مباراة للنسيان، علام ان االداء يف 
الشوط االول كان جيدا قبل ان يرتاجع الفريق 
اىل الخلف من دون اي مربر. نأمل يف التعويض 
يف املباريات املقبلة ولدينا كامل الثقة بالالعبني 
والجهاز الفني عىل قدرتهام بتقديم افضل ما 

لديهام.

الحلوة  الصورة  الفريق  قدم  الصفاء  امام   ■
والوجه الحقيقي، ما الذي تغري؟ 

□ ال ميكننا ان ننكر ان الصفاء فريق جيد، لكن 

رئيس نادي شباب الساحل سمري دبوق.

ومنتظرا.  متوقعا  كان  الفريق  قدمه  ما   □
بجدية  مباراة  كل  يخوضوا  ان  الالعبني  عىل 
يف  رغبوا  حال  يف  كأس  مباراة  ويعتربوها 

الذهاب بعيدا.

قليلة  كانت  الفريق  التغيريات يف تشكيلة   ■
لكنها صائبة، ابرزها يف خط الهجوم حيث كان 
السامحي  زاهر  خليفة،  شامال، حسن  التغيري 
شور  وليد  ننىس  ان  دون  من  عنرت،  وفضل 

وجيو خوري، كيف تصفها؟ 
□ نواكب الفريق منذ سنوات طويلة ونعرف 
الخلل  ومكامن  ضعفه  ونقاط  حاجاته  جيدا 
فيه. الحمدلله ان التعاقدات جاءت صائبة ويف 
مكانها اىل حد كبري، وستظهر النتائج يف املراحل 

املقبلة صوابيتها.  

مقال
هل يتحّول حلم املونديال 

إلى حقيقة؟
عىل  مستحقا  فوزا  حقق  عندما  التوقعات  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  خالف 
منتخب سوريا 3-2 ضمن التصفيات النهائية املؤهلة اىل كأس العامل 2022. فوز 
فرض عىل كرث اعادة النظر يف املشاركة اللبنانية يف التصفيات واملكان البعيد الذي 

ميكن ان يبلغوه.
فتح منتخب لبنان نافذة امل كبرية، خصوصا وان قلة كانت تؤمن بأنه قادر عىل 
كانتا  وعزميتهم  الالعبني  ارادة  لكن  سوريا.  منتخب  مضيفه  عىل  الفوز  تحقيق 
اقوى واكرب من جميع التوقعات، فخرج اللبنانيون بفوز مثني عىل السوريني عىل 
الرغم من ان الكفة كانت متيل لصالحهم بعد عرضهم الكبري امام كوريا الجنوبية 

يف الجولة الثالثة من التصفيات.
فوز له ابعاد كثرية تتخطى الجانب الفني اىل جوانب اخرى، بعضها ال ميت بصلة 
اىل عامل كرة القدم. هذا الفوز تحديدا، سيفرز بال شك العديد من التغيريات ان 
عامة،  فنية  بجوانب  يرتبط  ما  منها  السوري،  نظريه  او  اللبناين  الجانب  يف  كان 
ومنها ما يحايك جوانب ادارية اساسية. ال ميكن اعتبار فوز لبنان عىل سوريا هو 
يف  كبري  تحول  هو  بل  التصفيات،  يف  اللبنانيون  حققها  نقاط  ثالث  حصد  مثابة 

الحضور اللبناين يف التصفيات.
مل يكن االنتصار اللبناين عىل ارض ملعب امللك عبدالله الثاين يف العاصمة االردنية، 
الكثري عىل  بالتأكيد وقفة مهمة جدا ستبدل  عامن، مجرد محطة عابرة. بل هو 
املرحلة  فيام خص  العامة  املقاربة  وعىل  لبنان  ملنتخب  الفنية  الحسابات  صعيد 
املقبلة، ان كان عىل صعيد البناء عىل هذا الفوز فنيا او من خالل عمل االتحاد 
اللبناين لتأمني كل ما يلزم من اجل االستمرار يف مواصلة تحقيق النتائج الطيبة. 

عوامل الفوز كانت واضحة ومعروفة، وتخترص بالفكر العايل للمدير الفني ايفان 
هاشيك الذي واظب عىل توظيف العبيه بالشكل الصحيح من دون تعقيد حياتهم 
ومحاوالتهم  تكتيكيا  الالعبني  انضباط  هو  الثاين  العامل  وكان  مختلفة.  مبهامت 
ارتكبت،  التي  االخطاء  بعض  من  الرغم  عىل  منهم  طلب  ما  لتنفيذ  الدؤوبة 
مطر،  مصطفى  للحارس  جديد  بتألق  وتزينت  مثالية،  االجاملية  النتيجة  فكانت 
وبدفاٍع منيع بقيادة "الفدايئ" جوان العمري، وهجوم قاتل مع الشاب املتحمس 

دامئا محمد قدوح الذي وّقع عىل هدفني. 
باسامء  املزينة  الرشف  الئحة  وشجاعة  بتضحية  يخترص  نقاط  من  ذكر  ما  كل 
من  تبدأ  الريايض،  الطابع  تتخطى  بابعاد  انتصارا  سجلوا  الذين  املنتخب  ابطال 
الناحية االجتامعية حيث نيس اللبنانيون همومهم ملدة 90 دقيقة، وتنتهي عند 
الحساسية الكروية والسياسية التي دفعت املشجعني اللبنانيني للرد فورا عىل كل 

التهكامت السورية التي طاولتهم عشية املباراة.
لكن االهم، ان منتخبنا الذي اعطانا بعضا من حقنا املهدور يف هذه البالد، اعطانا 
ايضا الحق يف الحلم. هو حلم املونديال الذي ميكن ان يتحول حقيقة مع رجال 
بدوا مستعدين للقتال باللحم الحي حتى الرمق االخري عىل ارض امللعب من اجل 

الفوز عىل املنتخب السوري قبل اي يشء سواه.
يف عامل كرة القدم كل يشء ممكن... والحلم مرشوع.

نمر جبر

■ ملن القرار النهايئ، وهل تتدخل يف خيارات 
املدرب؟

□ ال اتدخل بل اكتفي باعطاء رأيي ونصيحتي 
الالعب جيو  مع  الفني كام حصل  الجهاز  اىل 
خوري الذي ال يعرفه الجهاز الفني كام كنت 

اعرفه. لكن القرار النهايئ يبقى للمدير الفني.

■ هل عودة حسني رزق من االصابة ال تزال 
طويلة؟

□ بدأ يتعاىف تدريجا ويتدرب حاليا مبفرده مع 
زمالئه، لكن عودته لن تكون قبل مرحلة االياب. 

■ ملاذا مل يكمل الكابنت عباس عطوي مسريته 
مع شباب الساحل، وملاذا مل يعد اىل الفريق بعد 

انتهاء عقده مع النجمة؟
□ كنا نتمنى ان يكون معنا هذا املوسم، لكن 
ويا لالسف عندما اختلف مع النجمة ومل يجدد 
عقده كانت تشكيلة شباب الساحل قد اكتملت 
يف  رغبة  لدي  كان  االمكان ضمه.  يف  يعد  ومل 
اعادته اىل الفريق ولكني مل افاتحه يف املوضوع 

بعد ان تأكد ارتباطه باالخاء االهيل عاليه.

■ العب شباب الساحل يعيش حياة محرتفة، 
السكن  مصاريف  يتحمل  النادي  آخر  مبعنى 

واالكل والرشب؟ 
خارج  املقيمني  لالعبني  اقامة  مكان  نؤّمن   □
بريوت اضافة اىل الوجبات الغذائية. هذا يوطد 
يخفف  كام  بينهم،  والتقارب  االلفة  اجواء 
التنقل خصوصا يف ظل  وتكاليف  اعباء  عنهم 
ازمة البنزين واالسعار املرتفعة. هذه الطريقة 

تشعرهم انهم يف معسكر دائم.

■ ما هو رس العالقة بني سمري دبوق والالعبني؟
مع  ودية  عالقات  اقامة  عىل  احرص  بطبعي   □
كل الذين اعمل معهم اكان يف عميل الخاص او 
من  جزء  الالعبني  ان  واعترب  الريايض  الوسط  يف 

العائلة.

■ هل تستمع اىل مشاكلهم وهواجسهم؟ 
النادي  مدير  مسؤولية  من  االمر  هذا   □nemer.jabre66@yahoo.com

رئيس نادي شباب الساحل:
إحتضان موسى حجيج واجب وضرورة

الهدف الذي سجله فريقنا اعطاه ثقة اضافية، 
خصوصا وان املدير الفني لفريق الصفاء الكابنت 
محمد الدقة فتح اللعب مام سهل مهمتنا اكرث، 
علام ان الصفاء كان قريبا من تعديل النتيجة. 

■ هل طأمنك االداء وشعرت بأن الفريق قادر 
عىل الذهاب بعيدا يف الدوري؟

كانت لدي رغبة 
في اعادة عباس عطوي 

الى الفريق
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حسني فاضل الذي يتابع االمور عن كثب، 
وينقل مطالب الالعبني اىل االدارة التي تحاول 
ومعالجة  جانبهم  اىل  الوقوف  االمكان  قدر 

مشاكلهم.

■ كيف ترى املنافسة هذا املوسم يف الدوري؟
ان  اتوقع  لكن  بدايته،  يف  الدوري  يزال  ال   □
العهد،  االنصار،  فرق:   5 بني  املنافسة  تكون 
ان  دون  من  والربج،  الساحل  شباب  النجمة، 
صور.  والتضامن  عاليه  االهيل  االخاء  ننىس 
عىل  جديا  عملت  التي  الفرق  ان  يف  شك  ال 

التحضري واالستعداد ستقطف مثار تعبها.

هو  من  الدوري  من  االوىل  املراحل  بعد   ■
الفريق االقرب اىل اللقب؟

□ شباب الساحل سيكون هذا املوسم منافسا 
استقدم  جيد  فريق  والعهد  اللقب  عىل  قويا 
والنجمة  والربج  االنصار  كذلك  جددا،  العبني 
مميزة،  بطريقة  استعد  الذي  صور  والتضامن 

من دون استبعاد حصول مفاجآت.

■ هل االنصار قادر عىل االحتفاظ باللقب؟
بارزة  اسامء  تشكيلته  تضم  جيد  فريق   □
التغيري  جيدة.  بطريقة  يستعدوا  مل  لكنهم 
املدرب  الفني وعودة  الجهاز  الذي حصل يف 
انطالقة  من  اسبوع  قبل  جاسربت  روبرت 
الوقت  عىل  حصوله  دون  حاال  الدوري 
الكايف للتحضري، علام انه قادر عىل التعويض 

وتحقيق نتائج جيدة.

اللقب  الحراز  الساحل  شباب  ينقص  ماذا   ■
خصوصا وانه املنافس الدائم؟

وارادة  طويل  َنَفس  اىل  البطولة  تحتاج   □
يف  اللقب.  احراز  عىل  بالقدرة  وثقة  وعزمية 
االخرية  االمتار  حتى  نافسنا  املايض  املوسم 
قبل ان ترتاجع عزمية الالعبني ويفقدوا ثقتهم 
بقدراتهم. امتنى هذا املوسم ان ال يفقدوا الثقة 

ويحافظوا عىل ارصارهم وعزميتهم. 

■ هل االمور مرتبطة باالمكانات او الطموح؟
□ ال تقل امكاناتنا عن الكثري من الفرق االخرى، 

رياضة
لن  سيخلفهم  َمن  ان  العتقادنا  حيدر  هاشم 

يكون افضل. 

■ هل انت مع حصول تغيري يف بعض اللجان، 
علام ان طرح املوضوع تسبب باشكالية؟

□ مع التغيري يف حال كان صاحب املركز املطروح 
للتغيري ال يقوم بواجبه. لكني اعارض التغيري من 
اجل التغيري وخصوصا اذا كان السباب شخصية 

او الهداف ال عالقة لها بالرياضة. 

■ كيف تقّيم نتائج االنتخابات االخرية لالتحاد، 
وكيف تقرأ ترشيح الكابنت موىس حجيج ملنصب 

الرئاسة؟
الكابنت  احتضان  اىل  الشأن  اصحاب  ادعو   □
اىل  حاجة  يف  اللبنانية  القدم  كرة  ألن  موىس 
لها  وقدم  اللعبة  خدم  وهو  وقدراته.  طاقاته 
الكثري عىل مدى سنوات طويلة. مل اؤيد ترشيحه 
النني ضد الكيدية والحساسيات، لكني ادعو اىل 
عدم تركه يرحل عن اللعبة ألن رحيله خسارة.

■ ملاذا ال يرتشح سمري دبوق لعضوية اللجنة 
التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم؟ 

واخالص  بجد  يعملون  اشخاص  االتحاد  يف   □
وصدق وشفافية للعبة، ولديهم الوقت الكايف 
للقيام بواجباتهم والتزماتهم وخصوصا اذا كانوا 
ناجحني فلامذا التغيري. لكن هذا مل مينع وجود 
بعض االخطاء التي يجب تداركها والحؤول دون 

تكرارها.

■ كيف تقّيم اداء الحكم اللبناين وهل تثق به؟
املراحل  يف  خصوصا  كبري،  حد  اىل  جيد   □
ومقبولة.  قليلة  االخطاء  كانت  حيث  االوىل 
ثقتي به كبرية جدا خصوصا وان لياقته البدنية 
جيدة وتشري اىل التحضري الذي خضع له قبل 
انطالق الدوري. ادعوه اىل التحرر من الضغوط 

والتحكيم بضمري وشفافية.
 

■ هل ترتاح اىل اداء لجنة الحكام وتحديدا اداء 
رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين 

لكرة القدم محمود الربعة؟
□ طبعا من دون ادىن شك او تردد.  

ن. ج.

اننا  اعتقد  بعضها.  من  بكثري  افضل  هي  بل 
خلف االنصار والعهد وقبل النجمة. 

شباب  الجنوبية  الضاحية  "زعيم"  هو  من   ■
الساحل ام الربج؟ 

بني  منافسة  هناك  "زعيم".  كلمة  احب  ال   □
يف  تجد  الربج.  وشباب  والربج  الساحل  شباب 
مع  وآخر  الربج  مع  مشجعا  الواحدة  العائلة 
الربج او شباب الربج. لكن هذا ال مينع حصول 
الربج  ضيعة  ان  اعتقد  امللعب.  داخل  تنافس 

ملتفة اكرث حول فريقها.  

■ هل تحتمل الضاحية وجود ثالثة اندية؟
□ احلم ان يكون هناك فريق واحد يف الضاحية 
عىل  وقادر  الثالث  االدارات  ميزانيته  تتشارك 
احتكار االلقاب للسنوات العرش املقبلة. سعينا 
بعقبات  اصطدمنا  لكننا  الخطوة  تحقيق  اىل 
البحث  املقابل،  يف  الجمهور.  ابرزها حساسية 
مع ادارة شباب الربج لتوحيد االمكانات متقدم 

واحتامل حصول عملية الدمج كبري.

هي  هل  العهد،  نادي  مع  العالقة  رس  ما   ■
توأمة او تفاهم؟

النادي متيم سليامن  اىل رئيس  اوجه تحية   □
اولوية  لدينا  الحاج محمد عايص.  الرس  وامني 
دامئا لدى العهد من خالل اعارة العبني وتبادل 

خربات، ونحن نشكرهم عىل ثقتهم وتعاونهم.

■ مع َمن العالقة اقوى مع النجمة او االنصار، 
وتحديدا مع اسعد صقال او نبيل بدر؟

اقوى مع  لكنها  االثنني،  العالقة جيدة مع   □
كرة  خارج  العمل  عالقة  بحكم  بدر  نبيل 
القدم. كام ان بدر كان من اول املهنئني بعد 
صقال  ان  حني  يف  النخبة  كأس  لقب  احرازنا 
عىل  الساحل  فريق  اىل  ينظر  وهو  يهنئنا  مل 
انفسنا  نعترب  اننا  متواضع، يف حني  فريق  انه 

االفضل واالحسن. 

التنفيذية  اللجنة  مع  العالقة  تصف  كيف   ■
لالتحاد اللبناين لكرة القدم؟

□ جيدة، وترجمة دعمنا لالئحة رئيس االتحاد 


