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رياضة

السلة اللبنانية

قضية غاالواي ( :)2الخطيب هو السبب
لم تتجاوز قضية العب هومنتمن
السابق كيفن غاالواي ،واتهامه من
قبل ناديه بالتواطؤ مع شركات مراهنات
لتعليب نتائج سلسلة نهائي بطولة
لبنان ،اإلطار اإلعالمي دون صدور أي
بيان رسمي عن النادي البرتقالي أو اتحاد
اللعبة .فالالعب وضع في قفص
االتهام إعالميًا ،فما هو ّرده على
الموضوع؟
عبد القادر سعد
ل ـع ــل أفـ ـض ــل مـ ــا وجـ ـ ــده الع ـ ــب فــريــق
هــوم ـن ـت ـمــن ال ـس ــاب ــق ك ـي ـفــن غ ـ ــاالواي
ّ
كرد على ما سيق ضده من اتهامات
هو صــورة نشرها على حسابه على
"إنـ ـسـ ـت ــاغ ــرام" وهـ ــي ص ـ ــورة شخص
مـقـ ّـيــد ُيـجـبــر عـلــى إع ـط ــاء ج ــواب عن
س ـ ــؤال بـ ــأن  5 = 2 + 2بـ ــأن يـتـمـ ّـســك
ب ــالـ ـج ــواب ال ـص ـح ـيــح  ،4م ــع ع ـب ــارة
" "INTEGRITYأي النزاهة.
غ ـ ــاالواي ك ـتــب تـعـلـيـقــا م ـع ـب ـرًا تحت
ً
الصورة قائال" :أنا أعرف ما أمثل وما
قــدمــت ،وال يــوجــد أي مبلغ مــن املــال
يوازي إحراز لقب البطولة .أموت وال
أتنازل عن نزاهتي .هناك وجهان لكل
قصة".
الالعب األميركي عبر عن صدمته في
ُّ
اتصال مع "األخـبــار" إزاء ما اتهم به

يطالب غاالواي إدارة
هومنتمن بدفع مستحقاته
مــن تالعب وتــواطــؤ ،فــي وقــت يعتبر
أنــه بــذل كل جهده طــوال املوسم لكي
يـقــود الـفــريــق ال ــى مــا وص ــل إلـيــه مع
طموح أكبر بإحراز اللقب" .أنا أتفهم
أن تكون الخسارة صعبة في ظل كل
اآلمال التي ُعقدت إلحراز اللقب ،لكن
أن يتم تبرير الخسارة بهذه الطريقة
فـ ـه ــذا أمـ ـ ـ ٌـر مـ ــرفـ ــوض .ن ـح ــن خ ـســرنــا
ل ـس ـب ــب وحـ ـي ــد وهـ ـ ــو إصـ ــابـ ــة فـ ــادي
ّالخطيب ،إذ إن غيابه عــن املباريات
أث ـ ــر ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـلــى أداء فــري ـقــي،
وهذا ما أدى الى خسارتنا السلسلة.
إذ ل ـي ــس م ــن ال ـص ـع ــب فـ ـق ــدان الع ــب
بحجم الخطيب .أمــا أن يـقــال بأنني
تــواطــأت مــع شــركــات مــراهـنــات ،فهذا
ً
ما أرفضه جملة وتفصيال .أنا قدمت

ّ
الموجهة إليه بالتواطؤ لمصلحة المراهنات (سركيس يرتسيان)
رفض غاالواي االتهامات

كل نقطة عرق مع هومنتمن ونجحت
م ــع زم ــائ ــي ف ــي إي ـص ــال ال ـفــريــق الــى
نـهــائــي بـطــولــة لـبـنــان لـلـمــرة األول ــى
فــي تــاريـخــه وكـنــا قــريـبــن مــن إح ــراز
اللقب لوال إصابة الخطيب" ،يضيف
غاالواي.
إذًا ،ه ــل هـ ـن ــاك م ـش ــاك ــل ب ـي ـنــه وب ــن
النادي قبل رحيله أو أي أمور عالقة
مادية؟
"ال مشاكل على اإلط ــاق ،وأنــا لعبت
مـ ـ ــن كـ ـ ــل قـ ـلـ ـب ــي مـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق طـ ـ ــوال
امل ــوس ــم ول ــم أس ـمــع ع ــن ه ــذه املـســألــة
إال أخ ـي ـرًا .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى األم ــور
ّ
املــاديــة ،فهذا موضوع ال أريــد التكلم
بــه .عالقتي بهومنتمن كــانــت جيدة
جـدًا خــال املوسم ،وهــذا ما صدمني
ب ـعــد ال ـحــديــث ع ــن ت ـقــاعــس وت ــواط ــؤ
ومراهنات".
لكن إذا كان غــاالواي يرفض الحديث
ع ــن ال ـجــانــب املـ ـ ــادي ،ف ـه ــذا ال يخفي
املعلومات التي علمت بها "األخـبــار"
عن أن الحساب املادي مع غاالواي لم

يغلق بعد مــع وج ــود أم ــوال متبقية
فـ ــي ذمـ ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــادي مل ـص ـل ـح ــة الع ـب ــن
ومـنـهــم غـ ــاالواي ال ــذي يـقــال إن لديه
 15ألف دوالر من حسابه السابق مع
هومنتمن.
«ال ـت ــاي ـغ ــر» يـخـتـصــر امل ــوض ــوع كله
بكلمات بسيطة «إصــابـتــي وغيابي
ع ــن امل ـب ــاري ــات ه ـمــا ال ـس ـبــب الــوحـيــد
بنسبة  %99وراء خسارة هومنتمن
الـسـلـسـلــة وع ــدم إح ـ ــرازه لـلـقــب .ومــن
يقول غير ذلك يكون بعيدًا كل البعد
ّ
ع ــن ك ــرة ال ـس ـلــة .وأؤكـ ـ ــد ل ــك ل ــو أنـنــي
ش ــارك ــت ف ــي ج ـم ـيــع املـ ـب ــاري ــات لكنا
سـنـفــوز فــي السلسلة بنتيجة 0 - 4
أو .1 - 4
غــي مــانــوك ـيــان صــديــق وع ــزي ــز ،وقــد
ي ـ ـكـ ــون ل ـ ــه م ـع ـط ـي ــات ــه وأدل ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ـلــى
ّ
تورط أطراف بالقضية ،لكنه مطالب
بالكشف عنها وإعالنها».
وعـ ّـمــا إذا ك ــان قــد الح ــظ أي أم ــر غير
طـبـيـعــي ح ــول أداء غـ ـ ــاالواي ،يجيب
ال ـخ ـط ـي ــب« :ل ـ ــم أالحـ ـ ــظ أي ش ـ ــيء أو

باألحرى لم يلفت نظري أي أمر ،فكل
ت ــرك ـي ــزي ع ـلــى أدائـ ـ ــي ف ــي امل ـب ــاري ــات
التي شاركت فيها ،أما التي تابعتها
مــن خ ــارج امللعب فلم أنتبه لـشــيء».
وي ـخ ـت ــم« :أكـ ـ ــرر أنـ ــه ل ــو ش ــارك ــت في
جـمـيــع امل ـبــاريــات لـكـنــا فــزنــا باللقب
حتى لو كان هناك أي تقاعس من أي
العب».
ُ
الع ــب آخ ــر ز ّج بــاسـمــه فــي املــوضــوع
وهــو نــديــم سعيد .هــذا الــاعــب الــذي
انتقل الى الحكمة بعد موسم انتهى
بمعاناة مــع هومنتمن وتـحــولــه من
العـ ــب أس ــاس ــي الـ ــى العـ ــب اح ـت ـي ــاط.
فـمــن مـعــدل  27.3دقـيـقــة مـشــاركــة في
املـ ـب ــاراة ال ــى  15.3ف ــي رب ــع الـنـهــائــي
ً
و 10.3فــي نـصــف الـنـهــائــي ،وص ــوال
ال ــى  5.7دق ــائ ــق ف ــي ال ـن ـهــائــي .يظهر
س ــؤال رئيسي :كيف يمكن لــاعــب ال
يلعب أن يكون متالعبًا؟ كما ينسحب
األمر على نديم حاوي الذي هو أحد
الالعبني الذين لم يجددوا عقدهم مع
هومنتمن ،إضافة الى فادي الخطيب

ال ــذي ال يـمـكــن ألح ــد "الـتـغـبـيــر" على
سمعته ،شأنه شأن سعيد وحاوي.
بالنسبة إلــى سعيد ،فــإن املعلومات
تشير الى أن انتقاله الى الحكمة ّ
مرده
ال ــى ال ـعــاقــة الـسـيـئــة م ــع هومنتمن
وال ـت ــي أخـ ــذت شـكـلـهــا ال ـس ـل ـبــي منذ
منتصف املوسم حني طلب مانوكيان
مـ ــن س ـع ـي ــد ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد وح ـ ــاول
"حـشــره" أم ــام الجمهور على الـهــواء،
لـكــن سعيد رف ــض ذل ــك ك ــون الـعــرض
امل ـ ـقـ ـ ّـدم ال ي ـل ـيــق ب ــه وأق ـ ــل م ــن الـعـقــد
ال ـحــالــي .ويـشـيــر م ـقـ ّـربــون م ــن العــب
هومنتمن السابق إلــى أنــه في صدد
نقل امللف الى القضاء وهو الى جانب
ك ــون ــه العـ ـب ــا ،ف ـهــو م ـح ــام ف ــي مكتب
ّ
والده بطرس سعيد .األخير علق في
اتـصــال مــع "األخ ـبــار" بــأن مــا يحصل
من شأنه أن ّ
يخرب كرة السلة ونادي
هومنتمن ،فكل ما يحكى يصدر عن
جهة ليست ذات صفة ،في حني أن ما
يعني آل سعيد هو الكالم الصادر عن
أطراف ذات صفة.

سوق االنتقاالت

تيري من أضواء الـ «بريميير ليغ» إلى عتمة الـ «تشامبيونشب»

انتقل تيري إلى الدرجة األولى (بن ستانسال ــ أ ف ب)

بـعــد مـسـيــرة مـمـيــزة دام ــت  22عامًا
ف ــي ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز مع
تشلسي ،تخللها العديد من األلقاب
امل ـح ـل ـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ارتـ ـ ــأى قــائــد
«ال ـب ـل ــوز» وإن ـك ـل ـتــرا ال ـســابــق ،جــون
ت ـي ــري ،إك ـم ــال م ـش ــواره ف ــي الــدرجــة
األولى الـ «تشامبيونشب» بقميص
أس ـ ـت ـ ــون ف ـ ـيـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا أع ـل ــن
األخير.
وغـ ّـرد أستون فيال في حسابه على
تيري ،األمر
«تويتر»« :مرحبًا بجون ّ
بات رسميًا ،جون تيري وقع العقد».
وقال تيري ملوقع النادي« :أنا سعيد
ناد
باالنضمام إلى أستون فيال .إنه ٍ
ّ
أقدره منذ سنوات طويلةُ .ي َع ّد فيال
ب ــارك مــن أع ـظــم املــاعــب فــي ال ـبــاد،

وهناك مجموعة جيدة من الالعبني
ه ـن ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـ ــدرب نــاجــح
يملك الـخـبــرة ،هــو ستيف ب ــروس».
وتابع« :أتطلع إلى بدء هذه املغامرة
وم ـســاعــدة ال ـفــريــق ف ــي تـحـقـيــق أمــر
مميز هذا املوسم».
وذكرت تقارير صحافية في إنكلترا
أن تـيــري سيتقاضى رات ـبــا مـقــداره
 60أل ــف جـنـيــه أس ـبــوع ـيــا (68,300
ألف يورو).
إلى ذلك ،أكد رئيس ليون الفرنسي
ج ـ ـ ــان مـ ـيـ ـش ــال أوالس ،أن ه ـ ــداف
الفريق ألكسندر الكازيت بات على
بعد خطوة من االنتقال إلى صفوف
أرسنال.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أوالس ل ـص ـح ـي ـف ــة «لـ ــو

ب ــروغ ــري ــه» ال ـفــرن ـس ـيــة أن الـصـفـقــة
ستجري خالل يوم أو يومني مقابل
مبلغ قد يصل إلى  50مليون يورو.
وق ـ ـ ــال« :س ـت ـج ــري ال ـص ـف ـق ــة م ـقــابــل
م ـب ـلــغ يـ ـ ــراوح ب ــن  45و 50مـلـيــون
ي ـ ـ ــورو .إن ـ ــه رق ـ ــم ق ـي ــاس ــي ألرسـ ـن ــال
ولليون».
مــن جـهــة أخ ــرى ،اق ـتــرب يوفنتوس
اإليطالي من التعاقد مع ظهير ريال
مدريد اإلسباني ،البرازيلي دانيلو،
ل ـت ـع ــوي ــض رح ـ ـيـ ــل م ــواطـ ـن ــه دان ـ ــي
ألفيش عن صفوف «البيانكونيري».
وذكرت صحيفة «آس» الرياضية أن
ّ
الصفقة ستكلف «اليوفي» نحو 20
مليون يــورو ،أي أقل بـ  11,5مليون
يورو عن القيمة التي دفعها رئيس

ال ـن ــادي املـلـكــي ،فـلــورنـتـيـنــو بـيــريــز،
للتعاقد مع الالعب قبل عامني.
ول ــم يـقــدم دانـيـلــو ( 25عــامــا) األداء
امل ـن ـت ـظ ــر م ـن ــه ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي
الذي خاض فيه  17مباراة فقط في
الــدوري كأساسي وثــاث في دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا ،ليخطف مـنــه دانــي
كارفاخال األضواء بتألقه في مركز
الظهير األيمن.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وبـ ـع ــد م ــوس ــم واحـ ــد
مـ ــع إنـ ـت ــر م ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ع ــاد
األرجنتيني إيفر بانيغا إلى فريقه
ال ـســابــق إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي ال ــذي
لعب في صفوفه بني  2014و.2016
ّ
ووقـ ــع بــانـيـغــا ع ـق ـدًا مل ــدة  3سـنــوات
مقابل نحو  9ماليني يورو.

