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رياضة
السلة اللبنانية

ّ
قضية غاالواي ( :)1قصة غير مقنعة
فجأة عادت عقارب الزمن إلى الوراء ،وتحديدًا إلى نهائي
بطولة لبنان لكرة السلة ،فبعد أكثر من شهر على تتويج
الرياضي على حساب هومنتمن ،قفزت إلى الواجهة
قضية تالعب في سلسلة النهائي« ،بطلها» العب
المسؤولون
هومنتمن كيفن غاالواي ،وفق ما يقوله
ّ
في هومنتمن .لكن هل المعطيات واألرقام تؤكد ذلك؟
عبد القادر سعد
ق ـل ـي ـلــون ه ــم ال ــذي ــن ي ــوافـ ـق ــون عـلــى
ال ـس ـي ـنــاريــو الـ ــذي تـنــاقـلـتــه أوس ــاط
لعبة كــرة السلة فــي األي ــام املاضية،
ع ــن وج ــود تــاعــب ملـصـلـحــة مكاتب
مراهنات أدت إلى خسارة هومنتمن
سلسلة النهائي أمام الرياضي .4 - 2
النادي البرتقالي أشار إلى أن العبه
األمـيــركــي كيفن غ ــاالواي ،تــواطــأ مع
ً
ش ــرك ــات م ــراهـ ـن ــات ،وق ـب ــض أم ـ ــواال
مقابل تسهيل فوز الرياضي.
يرتكز املسؤولون في هومنتمن على
ُ
مـعـطـيــات وأدل ــة لــم ت ـق ـ َّـدم إل ــى ال ــرأي
الـعــام بـعــد ،حيث انحصر املــوضــوع
بحديث صحفي.
غ ــاالواي أحــد نجوم املــوســم املاضي
أص ـب ــح م ـت ـه ـمــا .ل ـيــس ه ــو ف ـق ــط ،بل
هـنــاك العــب لبناني شــريـ ٌـك لــه ،وفق
مصادر الـنــادي ،ما فتح املجال أمام
رمـ ــي أسـ ـم ــاء ف ــي اإلع ـ ـ ــام ق ــد ت ـكــون
بعيدة كل البعد عن هذه التهمة .من
نــديــم سـعـيــد ،إل ــى نــديــم ح ــاوي ،إلــى
ّ
فادي الخطيب ،على اعتبار أن هؤالء
ل ــم ي ـ ـجـ ــددوا ع ـق ــوده ــم م ــع الـ ـن ــادي،
م ــا أوقـ ــع ظــامــة ك ـب ـيــرة عـلـيـهــم ،في
ظــل عــدم تقديم أدل ــة أو توضيحات
م ــن هــومـنـتـمــن ،م ــع ك ــام ع ــن تـحـ ّـرك
اتحادي في هذا اإلطار.
البداية من غاالواي ،هذا الالعب الذي
ُعـ َّـد أفضل مـمــرري الـكــرات الحاسمة
فــي الـبـطــولــة ،وج ــد نفسه فــي قفص
االتهام.
األرقـ ــام ال تـشـيــر إل ــى ذل ــك ،فــالــاعــب
لـ ـي ــس ه ـ ــداف ـ ــا ب ــامل ـع ـن ــى ال ـح ـق ـي ـق ــي،
وم ـع ــدل تسجيله لـلـنـقــاط ه ــو 11.8
ّ
في املباراة الــواحــدة ،ما يعني أن ما
قدمه خــال سلسلة النهائي ال ُي َعدّ
الفـتــا على صعيد األداء السلبي أو
التقاعس.
ففي املـبــاراة األولــىّ ،
سجل  12نقطة
و 11م ـت ــاب ـع ــة و 6كـ ـ ـ ــرات ح ــاس ـم ــة،
وف ـ ــي ال ـث ــان ـي ــة س ـ ّـج ــل  17ن ـق ـطــة و6
متابعات و 11تـمــريــرة حــاسـمــة .في
هاتني املباراتني كــان العمالق فادي
الخطيب حاضرًا ،وتقدم هومنتمن 2
  0قبل أن يصاب ويغيب عن اللقاءال ـث ــال ــث .ف ــي هـ ــذا ال ـل ـق ــاء ل ــم يـسـ ّـجــل

غ ــاالواي أكثر من  3نقاط ،لكنه مرر
 8تـمــريــرات حاسمة و 10متابعات.
لكن ال بد من اإلشارة إلى أن في هذه
ّ
فتفرغ أفضل
املباراة غاب الخطيب،
مدافعي لبنان ،قائد الرياضي جان
عبد النور لغاالواي ،وقطع عنه «املاء
والـهــواء» .في الرابعة نجح غــاالواي
فــي تسجيل  10ن ـقــاط و 8تـمــريــرات
حاسمة و 8متابعات ،أي قريب من
«ت ــري ـب ــل داب ـ ـ ــل» .أمـ ــا ف ــي ال ـخــام ـســة،
ف ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل  17نـ ـقـ ـط ــة و 4ت ـ ـمـ ــريـ ــرات
حاسمة و 5متابعات ،بينما ّ
سجل
في السادسة  6نقاط و 6تمريرات و9
متابعات.
ال يمكن لــوم غ ــاالواي على أدائ ــه ،في
ظــل وج ــود مــدافــع كعبد ال ـنــور عليه.
أمـ ٌـر يــؤكــده مــدربــان وطنيان قــديــران.

األول ه ــو غ ـســان ســرك ـيــس ،والـثــانــي
له خبرة طويلة في املالعب اللبنانية.
ســرك ـيــس أشـ ــار لـ ـ «األخـ ـب ــار» إل ــى أن
م ــا يـ ـق ــال ع ــن ت ــواط ــؤ غ ـ ـ ـ ــاالواي غـيــر
منطقي ،بانتظار تقديم أدلــة من قبل
هومنتمن .فاألرقام ال تشير إلى ذلك،
كذلك إن مسألة غياب فــادي الخطيب
أثـ ـ ــرت ك ـث ـي ـرًا وس ـم ـح ــت ل ـع ـبــد ال ـن ــور
ّ
بالتفرغ للدفاع على غاالواي ،ما أدى
ّ
إلى «شله» هجوميًا.

لكن لماذا ُيشاع مثل هذه
األجواء؟

«غـ ــي م ــان ــوك ـي ــان (رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ك ــرة
ال ـس ـل ــة ف ــي هــوم ـن ـت ـمــن) ال ي ـع ــرف أن
يخسر .فهو حني يفوز ال تسعه الدنيا.
أم ـ ــا حـ ــن ي ـخ ـس ــر ،فـ ــا ي ـم ـل ــك ال ـ ــروح
الــريــاض ـيــة لـتـقـ ّـبــل ال ـخ ـس ــارة» ،يختم
سركيس حديثه.
املدرب اآلخر يتوافق رأيه مع سركيس،
ّ
حـيــث يــرى أن ال شــيء كــان يــوحــي أن
غـ ــاالواي تـقــاعــس .فــاملـســألــة واضـحــة:
مـ ــع إصـ ــابـ ــة ال ـخ ـط ـي ــب ،تـ ــراجـ ــع أداء
الفريق بنحو الفــت ،وال يمكن اعتبار
ً
العب واحد مسؤوال عن الخسارة 4 - 2
كذلك ،إن دور
بعد أن كان متقدمًا .0 - 2
ّ
عبد الـنــور الــدفــاعــي الكبير أث ــر بــأداء
العبي هومنتمن ،وتحديدًا غــاالواي،

فكان واضحًا «التهام مدافع الرياضي
لالعب هومنتمن في كل لحظة يتسلم
ال ـك ــرة ،كــذلــك فــإنــه مـنـعــه مــن الـتـحـ ّـرك
بحرية» ،يقول املدرب اللبناني.
وق ـ ــد يـ ـق ــول ال ـب ـع ــض إن غ ـ ـ ـ ــاالواي لــم
ّ
يسجل أكثر من ثالث نقاط في املباراة
الثالثة .لكن في نظرة سريعة نجد أن
غـ ــاالواي لــم يـسـ ّـجــل أكـثــر مــن  4نقاط
في مباراة فريقه مع املتحد في نصف
النهائي التي فاز فيها هومنتمن - 95
 .82أضف إلى ذلك أن غاالواي ،تحديدًا
ف ــي أول ل ـق ــاء خ ـس ــره هــوم ـن ـت ـمــن في
املوسم املاضي ،وكــان أمــام الرياضي،
ّ
سجل فقط  6نقاط ذهابًا في الــدوري
املنتظم.
ك ــذل ــك إن امل ـن ـطــق ال ـف ـنــي الـ ــذي ُي ـســأل
عنه املسؤولون ،وتحديدًا املــدرب جو
ُ
م ـج ــاع ــص ،ف ـه ــو :مل ـ ــاذا ت ـ ــرك غ ـ ــاالواي
العبًا في املباريات إذا كان أداؤه غير
مقنع؟ أما السؤال اآلخر ّ
للقيمني على
النادي ،فهو :ملاذا ُط َ
رحت املسألة اآلن،
ال سابقًا؟
أكـ ـث ــر م ــن م ـت ــاب ــع يـ ــرى أن ال ـج ــواب ــن
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن عـ ــن الـ ـس ــؤال ــن ه ـم ــا أن
تحويل األنظار إلى قضية تالعب هو
لتبرير الـخـســارة أمــام الــرعــاة بعد أن
كان الجميع بانتظار إحراز هومنتمن
ّ
للقب.

فجأة ّ
تحول غاالواي من نجم إلى متهم (سركيس يريتيسيان)

سوق االنتقاالت

روديغير خليفة تيري
في تشلسي
بات انتقال مدافع منتخب أملانيا أنطونيو
روديغير ،إلى صفوف تشلسي اإلنكليزي،
قادمًا من روما اإليطالي مسألة وقت.
وبحسب موقع «توتو ميركاتو» ،فإن مدافع
شتوتغارت األملاني السابق البالغ من العمر 24
عامًا ،سيصل إلى لندن غدًا للخضوع للفحص
الطبي الروتيني وإتمام عملية االنتقال مقابل
 33مليون يورو مع  5ماليني كحوافز.
وبحصوله على روديغير ،يكون النادي اللندني
قد عثر على خليفة لقائده جون تيري الذي
رحل عن صفوفه في نهاية املوسم املاضي بعد
مسيرة حافلة.
ويعد روديغير من املدافعني الصاعدين ،وقد
أثبت كفايته مع «جيالروسي» ،وشارك أخيرًا
مع «املانشافت» في كأس القارات.
إلى ذلك ،أعلن تشلسي تعاقده مع حارس
املرمى األرجنتيني املخضرم ويلي كاباييرو
بعقد حر بعد دفاعه عن ألوان مانشستر
سيتي.
وفي إسبانيا ،مدد العب وسط أتلتيكو مدريد
ساوول نيغويز ،عقده حتى  ،2026برغم
شائعات حول تركه الفريق.
وفي فرنسا أيضًا ،مدد املدافع الدولي البرازيلي
ماركينيوس عقده مع باريس سان جيرمان
لثالث سنوات إضافية حتى  ،2022بحسب ما
أعلن النادي الباريسي.

بطولة العالم للراليات

نوفيل يشعل صراع الصدارة
بانتصاره في بولونيا

الكرة اللبنانية

«أم تي في» تفوز بالنقل التلفزيوني
حسمت اللجنة التنفيذية لالتحاد
اللبناني لكرة القدم موضوع حقوق
النقل التلفزيوني للدوري اللبناني،
حيث منحت حقوق البث لتلفزيون
«أم تــي ف ــي» بـعــد تـنــافــس مــع شركة
«غرين غـلــوري» اململوكة من رئيس
ن ــادي األن ـصــار نبيل ب ــدر ال ــذي كــان
سيمنح الحقوق لتلفزيون املستقبل،
وشركة بيار كاخيا ورامي فواز التي
ك ــان ــت سـتـمـنــح ال ـح ـقــوق لـتـلـفــزيــون
«أل بـ ــي سـ ـ ـ ــي» ،وشـ ــركـ ــة «شـ ـ ـ ــادوو
بروداكشن» .وجاء القرار بعد جلسة
عقدت أمــس على غير عــادة فــي يوم
أحد .ومع منح الحقوق لـ»أم تي في»
ي ـك ــون ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي ق ــد دخــل
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــع مـحـطــة تحصل
على الحقوق للمرة األولى ،وبالتالي

29

س ـت ـبــذل ك ــل ج ـهــدهــا إلحـ ـ ــداث نقلة
نوعية في النقل التلفزيوني.
من جهة أخرى ،تنطلق اليوم اإلثنني
امل ــرحـ ـل ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ت ـح ـض ـيــرات
م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم لـفـئــة
دون الـ ــ 23سـنــة ،ال ــذي سـيـشــارك في
تصفيات كــأس آسيا املـقــررة مــن 15
إلـ ــى  19ال ـ ـجـ ــاري ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـعــن
اإلماراتية.
وسـيـلـعــب منتخب لـبـنــان مـبــاراتــن
ّ
ودي ـت ــن أم ــام نـظـيــره ال ـس ـعــودي في
الرياض يومي  10و 12الجاري ،على
أن ينتقل من هناك إلى اإلمارات.
واس ـت ــدع ــى ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـيــادة
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
 28العـبــا ملباشرة الـتــدريــب ب ــدءًا من
ال ـي ــوم ع ـلــى مـلـعــب ب ـي ــروت ال ـب ـلــدي،

وسينتقي فــي ض ــوء ذل ــك العناصر
املقرر أن تضمهم البعثة إلى ّ
وديتي
الرياض وتصفيات العني.
وال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون ه ـ ـ ــم :م ـص ـط ـف ــى م ـط ــر،
عـلــي ح ــاج ح ـســن ،لـيـفــون كـيـنــويــان،
خ ــال ــد عـ ـل ــي ،ن ـ ـ ــادر مـ ـ ـ ــروش ،شـ ــادي
أبــو عـســاف ،ياسر عــاشــور ،عبدالله
مـغــربــي ،حبيب شــويــخ ،كريستيان
خ ــوري ،عـلــي أي ــوب ،خــالــد الـجــاســم،
غازي حنيني ،حسن كوراني ،عباس
عــاصــي ،علي عيسى ،حسن حمود،
مـحـمــد س ــال ــم ،ح ـي ــدر خ ــري ــس ،علي
كــركــي ،حسني مـنــذر ،خليل خميس،
حـســن زي ــن ،محمد ق ــدوح ،فــاضــول
عـ ـنـ ـت ــر ،ع ـل ــي ضـ ــاهـ ــر ،أمـ ـ ــن دحـ ــدح
ويوسف بكري.
يذكر أن برنامج مباريات لبنان في

الـتـصـفـيــات هــو ك ــاآلت ــي :الـسـبــت 15
تـمــوز :لبنان – أوزبـكـسـتــان ،اإلثنني
 17تموز :لبنان – اإلمــارات ،األربعاء
 19تموز :لبنان – نيبال.
فــي عــالـيــه ،ع ـقــدت الـجـمـعـيــة الـعــامــة
لـنــادي اإلخ ــاء األهـلــي عاليه جمعية
ع ـمــوم ـيــة ح ـي ــث ت ــم ق ـب ــول اس ـت ـقــالــة
ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ال ـســاب ـقــة بــرئــاســة
علي عبد اللطيف ،كما تــم انتخاب
هيئة إدارية جديدة للنادي وتوزيع
امل ـه ـمــات ع ـلــى ال ـش ـكــل اآلت ـ ــي :ســامــر
خـلــف (رئـيـســا) ،مــالــك أرس ــان (نــاب
الرئيس) ،وائــل شهيب (أمــن السر)،
مروان شهيب (أمني صندوق) ،بسام
دالل (ع ــاق ــات ع ــام ــة) ،فــريــد عفيف
ف ـخــر ال ــدي ــن (ع ــاق ــات ع ــام ــة) ،إيـلـيــا
سيف مكرزل (أعضاء).

ّ
ضيق البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)
الخناق على الفرنسي سيباستيان أوجييه
(فورد فييستا) بطل العالم في املواسم
األربعة املاضية ،بفوزه باملركز األول في
سباق بولونيا ،املرحلة الثامنة من بطولة
العالم للراليات.
وأنهى نوفيل السباق بزمن قدره
 2,40,46,1ساعة ،متقدمًا على زميله في
الفريق النيوزيلندي هايدن بادون بفارق
 1,23,9ث ،في حني جاء أوجييه ثالثًا
بفارق  2,20,8ث.
ورفع نوفيل رصيده في ترتيب بطولة
العالم للسائقني إلى  149نقطة ،مقلصًا
الفارق مع أوجييه املتصدر الى  11نقطة،
فيما يأتي الفنلندي ياري ـ ماتي التفاال
ثالثًا بـ 112نقطة .وهي املرة الخامسة
على التوالي التي يصعد فيها إلى منصة
التتويج.
نهاية البطولة ستكون
"إن
نوفيل:
وقال
ّ
مثيرة ومعقدة" مع تبقي خمسة سباقات
في املوسم.
وفي ترتيب بطولة الصانعني ،تحتل فورد
املركز األول بـ 259نقطة أمام هيونداي
بـ 237نقطة وتويوتا بـ 153نقطة.

