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ـوس أبرز الرابحني

رأي

مشنتف :سأقلب الطاولة على الجميع
ك �ش��ف امل� �س ��ؤول ال �ح��ال��ي ع ��ن ن��ادي
ال�ح�ك�م��ة ،وال��رئ �ي��س امل�ح�ت�م��ل ،إيلي
م �ش �ن �ت��ف ،أن وض� ��ع ال � �ن� ��ادي س�ي��ئ
«وه � ��و أش �ب��ه ب �س �ي��ارة ف� �ي ��راري بال
وق� � � � ��ود .ف� �ه ��ي ج� �م� �ي� �ل ��ة ،وال �ج �م �ي��ع
يحبونها ويود أن يشاهدوها ،لكنها
غير ق��ادرة على السير» ،م��ؤك�دًا أنه
ل��ن يستمر بالسكوت عما يحصل،
وه � ��و س �ي �ع �ق��د م ��ؤت� �م� �رًا ص �ح��اف �ي��ًا
يفضح فيه ك��ل ش��يء وليتحمل كل
ط��رف م�س��ؤول�ي�ت��ه .وأش ��ار مشنتف
إل��ى أن بعض ال��ذي��ن وع ��دوا ال�ن��ادي
ب��دأوا يتساقطون ك��أوراق الخريف،
«وإذا ل � ��م ي � �س ��اع ��دون ��ي ف �س��أق �ل��ب
ال �ط ��اول ��ة ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع؛ ف��ال�ح�ك�م��ة
ليس ملك أب��ي ،فإما أن يكون هناك
عمل جماعي ف��ي ال�ن��ادي أو «بالها
أحسن»» .وبالنسبة إلى األشخاص

سركيس :الشانفيل
يشبه برشلونة باتباعه
سياسة تفريخ العبين،
في حين أن سياسة
الرياضي كريال مدريد
في شراء األسماء
الكبيرة
المتحد أول الفرق
غيرت مدربها
التي ّ
بفسخ العقد مع
كوفتر وتعاقدت
مع فيكيو

للمدرب البوسني ألن أباز دورًا كبيرًا
ف��ي «ت �ح� ّ�ول ال�ح�ل��م إل ��ى ح�ق�ي�ق��ة .فهو
يتمتع بالحرية الكاملة وممنوع على
أي ش�خ��ص ال�ت��دخ��ل ف��ي ع�م�ل��ه .وه��ذه
سياستي في أن أفسح املجال للعمل
ثم أحاسب الحقًا».
تبقى املفاجأتان األخ�ي��رت��ان ،الحكمة
وامل � �ت � �ح ��د .ف ��األخ� �ض ��ر ي �ح �ت��ل امل ��رك ��ز

ال � � �س� � ��ادس ب ��رص� �ي ��د  14ن� �ق� �ط ��ة ،م��ع
ت�ل�ق�ي��ه خ�م��س خ �س��ائ��ر ،م�ح�ق�ق��ًا ث�لاث��ة
ان� � �ت� � �ص � ��ارات ف � �ق� ��ط .ن� �ت ��ائ ��ج ي �ل �خ��ص
مشنتف
أسبابها مسؤول النادي إيلي ّ
بأربع كلمات« :يد واح��دة ال تصفق».
ف��أزم��ة ن��ادي الحكمة مستمرة ،وي��رى
م �ش �ن�ت��ف أن م ��ن ي ��ري ��د ف �ش��ل ال �ن ��ادي
أك �ث��ر م�م��ن ي��ري��د ن�ج��اح��ه« .وح �ت��ى ما

أخبار رياضية

ق �ب��ل ل �ق��اء ب �ج��ة ال � ��ذي خ �س��رن��اه ،فقد
كان الحكمة يحقق أفضل املمكن ،أما
ف��ي اللقاء األخ�ي��ر ،فقد هبط مستوى
ال �ف��ري��ق ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر .ف��ال �خ �س��ارة في
امل �ب��اري��ات ال�ك�ب�ي��رة م �ع��روف سببها،
وه��و غ�ي��اب ال�ق��ائ��د ف��ي أرض امللعب،
إضافة إلى ضعف العنصر األجنبي،
وه ��و م ��ا أح � ��اول م�ع��ال�ج�ت��ه ف ��ي ف�ت��رة

الذين وفوا بوعودهم حتى اآلن ،قال
م�ش�ن�ت��ف« :ط �ل�ال م �ق��دس��ي وج ��ورج
ش �ه��وان وودي� ��ع ال�ع�ب�س��ي ي��دع�م��ون
النادي ،فيما هناك أشخاص آخرون
غ ��ائ� �ب ��ون ع� ��ن ال � �س � �م� ��ع» .وي �ض �ي��ف
م�ش�ن�ت��ف أن ال �ع �م��ل اإلداري خ�ل�ال
ف �ت��رة ال ��ذه ��اب ك ��ان ك �م��ن ي�ح�ف��ر في
ال�ص�خ��ر م��ن ن��اح�ي��ة ت��وف�ي��ر األم ��وال
ل�ل�ف��ري��ق .وه ��ذا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ش��ك ـ�ـ�ـ�ـ�ـ انعكس
س �ل �ب��ًا ع �ل��ى أج � ��واء ال �ف��ري��ق نتيجة
غ �ي��اب االس� �ت� �ق ��رار .وب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي  11ك ��ان ��ون األول،
رأى مشنتف أن األمور مظلمة ،وإذا
اس�ت�م��ر ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و عليه،
فمن املستحيل أن تحصل انتخابات
في التاريخ املذكور ،وهو ما يدخل
ال �ن��ادي ف��ي دوام� ��ة أخ ��رى غ�ي��ر تلك
التي يدور فيها حاليًا.

ت��وق��ف ال�ب�ط��ول��ة ،إل��ى ج��ان��ب انضمام
دانييل فارس إلى الفريق بعد تعافيه
من اإلصابة».
وع��ن امل�ش�ك�ل��ة ال�ت��ي حصلت م��ع حكم
امل � �ب� ��اراة م� � ��روان إي� �غ ��و ،وم� ��ا ق �ي��ل عن
ت �ع��رض م�ش�ن�ت��ف إلي �غ��و ب �ك�لام ق��اس،
يجيب الرئيس املقبل للحكمة« :هناك
ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة ح��ول الحكام
ال��ذي��ن ه��م أكبر مشكالت اللعبة .فأنا
عشت حياتي في كرة السلة ،ولم أعرف
أن ��ك ال تستطيع أن ت �س��أل ح�ك�م��ًا عن
صافرة ما .وهذا ما حصل في اللقاء؛
إذ س��أل�ت��ه ع��ن خ�ط��أ خ�ي��ال��ي احتسبه
على فريقي ،فأجابني ً :إجلس مكانك
أو أح�ت�س��ب ع�ل�ي��ك خ�ط��أ ت�ق�ن�ي��ًا .ل�ه��ذا،
كانت ردة فعلي قاسية .لكن يجب أن
يعلم إي�غ��و أن��ه ل��وال األن��دي��ة ل�ك��ان هو
جالسًا في منزله ،نظرًا إلى عدم وجود
مباريات يقودها».
أم � ��ا امل �ت �ح��د ال� �س ��اب ��ع ،ف� �ك ��ان ض�ح�ي��ة
اإلص��اب��ات وع��دم وج��ود تجانس بني
ال�ل�اع �ب�ي�ن .وه ��و أم ��ر ت �ح��رك��ت اإلدارة
ت �ج��اه��ه وف �س �خ��ت ال �ع �ق��د م ��ع امل� ��درب
بول كوفتر وتعاقدت مع األرجنتيني
غ�ل�ي��رم��و ف�ي�ك�ي��و ال� ��ذي س �ب��ق أن درب
ال�ح�ك�م��ة س��اب�ق��ًا .وت�ع�ل��م إدارة املتحد
أن كوفتر ال يتحمل املسؤولية وحده
ك�م��ا أف ��اد م��دي��ر ال�ف��ري��ق س��ام��ر ن�ش��ار،
ل�ك��ن ف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ال ي�م�ك��ن تقبل
ال �خ �س ��ائ ��ر ال� �ك� �ب ��رى ال� �ت ��ي م �ن ��ي ب�ه��ا
الفريق ،وخصوصًا أمام أنيبال بفارق
 44نقطة وأم ��ام ال��ري��اض��ي ب �ف��ارق 46
ن�ق�ط��ة .ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،ك ��ان ال ب��د من
التغيير ،لكن بطريقة ودية ومن دون
إشكاالت مع كوفتر الذي ّ
تفهم وجهة
نظر اإلدارة.

• الرياضة الميكانيكية •

جو غانم أول في سباق دبي لـ«فورموال غولف»
أض ��اف ال�س��ائ��ق اللبناني ج��و غ��ان��م ف ��وزًا ج��دي�دًا
ف��ي ب�ط��ول��ة «ف ��ورم ��وال غ��ول��ف» األول� ��ى لسباقات
ال� �س� �ي ��ارات ،ل�ي�ب�ت�ع��د أك �ث��ر ف ��ي ص � ��دارة ال�ت��رت�ي��ب
العام بعد املرحلتني الخامسة والسادسة اللتني
استضافتهما حلبة «دبي أوتودروم» في اإلمارات
العربية املتحدة.
ول ��م ي�ت��أث��ر غ��ان��م إط�ل�اق��ًا ب��ال�ت�ع��ب ج ��راء رح�لات��ه
الطويلة بني النمسا ،حيث انخرط في أكاديمية
االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ل�س�ي��ارات «ف �ي��ا» ،وال�س�ع��ودي��ة
حيث ش��ارك ف��ي مسابقة «ري��د ُب��ل راس ب��راس»،
ث��م دب��ي التي وص��ل إليها للمنافسة ف��ي سباقي
ال �ف��ورم��وال غ��ول��ف ح�ي��ث خ�ط��ف امل��رك��ز األول في
التجارب رغم املزاحمة الكبيرة التي واجهها من
الهندي زامني جافر واإلماراتي محمد املطوع.
ً
ولم يكن السباق األول سهال على السائق اللبناني
عطل
الذي خسر مركزه عند املنعطف األول بسبب
ٍ
م�ف��اج��ئ ف��ي ج �ه��از ت�ب��دي��ل ال �س��رع��ات ،ل�ك�ن��ه قاتل

الس�ت�ع��ادة امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ،ضاغطًا على املتصدر
جافر الذي حافظ على مركزه حتى النهاية بقيادة
ح � ��ذرة ،ح�ي��ث أن �ه��ى ال �س �ب��اق م�ت�ق� ّ�دم��ًا ع�ل��ى غ��ان��م
بفارق  2.6ثانية ،بينما جاء املطوع ثالثًا.
إال أن غ��ان��م ع ��اد ل�ي�ف��رض س�ي�ط��رت��ه ف��ي ال�س�ب��اق
ّ
فتصدر
الثاني بعد انطالقه من الخانة الثانية،
سريعًا من دون أن يرتكب أي خطأ ،رغم الضغوط
التي أوجدها جافر ،لكن في كل لفة كان اللبناني
ً
ّ
يحسن من سرعته ،مسجال أفضل األوق��ات حتى
الهندي ،في الوقت
عبر خط النهاية أمام منافسه ً
الذي ذهب فيه املركز الثالث ثانية إلى املطوع.
وت �ق��ام امل��رح�ل�ت��ان ال�س��اب�ع��ة وال�ث��ام�ن��ة ع�ل��ى حلبة
«ياس مارينا» في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي
ف��ي  16ك��ان��ون األول امل�ق�ب��ل ح�ي��ث سيخوضهما
غ��ان��م وب��رص �ي��ده  143ن�ق�ط��ة م �ق��اب��ل  100نقطة
للمطوع الثاني ،و 97لجافر الثالث.
غانم مع كأس السباق

كالم إيجابي لنجارين
سيكون اجتماع اليوم حاسمًا بني إدارة
نادي النجمة والعبها بالل نجارين لحل
املشكلة الحاصلة بني الطرفني .وما يريح
النجماويني رغبة جميع األطراف في حل
املشكلة ،وخصوصًا مع دخول مصطفى
ّ
العدو على خط املصالحة ،ملا يمثله من
عنصر إيجابي قادر على جمع األطراف
املتخاصمة .وفي اتصال لـ«األخبار» مع
ّ
نجارين ،أكد أنه لم يشتم نادي النجمة
خالل االجتماع األخير؛ «فالنجمة هو
بيتي ،وال يمكن أن أشتمه» .ورحب
ّ
نجارين باملساعي القائمة لحل املشكلة،
«وخصوصًا أن من يقوم بها (أي العدو) ال
يمكن رفض طلب له؛ إذ وقف معي كثيرًا
سابقًا» .وفي ما يتعلق بحديث بعض
النجماويني عن افتعال نجارين لإلشكال
مع النجمة بسبب عرض احترافي حصل
عليه للعب في ماليزيا ،يشير العب منتخب
لبنان إلى أن فكرة االحتراف الخارجي
غير واردة حاليًا« ،ولو أردت االحتراف ملا
عدت إلى لبنان .كذلك فإنني ال يمكن أن
أجري مفاوضات خارج علم نادي النجمة؛
فلطاملا انتقدت قيام بعض الالعبني بمثل
هذه التصرفات ،فكيف يمكن أن أقوم بها
شخصيًا».

شلهوب وممجوغليان بطال الزوجي
أحرز الثنائي جوزيف شلهوب (الرياضي
بيروت) وآفو ممجوغوليان (هومنتمن
بيروت) لقب بطولة لبنان لزوجي الرجال
الطاولة في نهائي هذه الفئة
في كرة ُ
املؤجلة التي أقيمت في مون السال بعد
تغلبهما على الثنائي رشيد البوبو ومحمد
الهبش (الرياضي بيروت)  3ـ  .1وحل
في املركز الثالث كل من الثنائيني أسامة
حمصي (الرياضي بيروت) ـ ـ فادي كيوان
(الجمهور) وسهاك بدينيان ـ ـ مالك الطويل
(أنترانيك بيروت).

كأس االستقالل في الفروسية
نظم نادي مون السال عني سعادة ،بإشراف
االتحاد اللبناني للفروسية كأس االستقالل
للسنة السابعة والعشرين على التوالي.
وتنافس في املسابقة  29فارسًا وفارسة
ينتمون إلى  6أندية اتحادية هي :سبرينغ
هيلز ،كاونتري فارم ،الغزال ـ ـ ـ طرابلس،
فقرا ،زغرين واملون السال ،وحل في املراكز
األولى ليا سعد على  ،Delgadoإلسا
جارخيديان على  ،Déesseنجيب الشامي
على  ،Lauréatجاسمني بوسون على
 Erbilمن نادي كاونتري فارم ،قد تسلمت
باإلضافة إلى كأس املون السال ،كأس راعي
املسابقة قائد الجيش اللبناني العماد جان
قهوجي من ممثله العقيد علي عبيد.

فوز الجمهور في «الركبي يونيون»
حقق الجمهور فوزًا مهمًا على ضيفه
بيروت الفينيقي  11ـ ـ  ،5في ختام مباريات
مرحلة الذهاب من بطولة لبنان «الركبي
يونيون» ،على ملعب مدرسة الجمهور،
بحضور جمهور كبير تقدمه رئيس
االتحاد عبد الله ّ
جمال .ورغم خسارته،
حافظ الفينيقي على الصدارة بفارق النقاط
التي حصل عليها بعد فوزه على «الذئاب
الرمادية» في األسبوع األول من البطولة.
وهذه هي املرة الثانية التي يفوز فيها
الجمهور على حامل اللقب منذ انطالق
النشاط الرسمي التحاد اللعبة.

