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الكرة اللبنانية

ّ
الكرة اللبنانية «مشردة» في غياب المالعب
كشف كتاب بلدية صيدا
الى االتحاد اللبناني لكرة
القدم حول االعتذار
عن عدم إستقبال مباراة
النجمة واألنصار أمس،
واقعًا مريرًا تعيشه اللعبة
والمسؤولون عنها في
ظل «تهاوي» المالعب
التي يمكن اقامة المباريات
عليها ألسباب مختلفة،
تؤدي الى نتيجة واحدة:
كرة القدم تدفع الثمن
عبد القادر سعد
أمـ ــس كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـخـتـتــم
األسبوع الثاني من الدوري اللبناني
لكرة القدم بلقاء مرتقب بني النجمة
واألن ـ ـصـ ــار ع ـلــى م ـل ـعــب صـ ـي ــدا .لـقــاء
كــان سيقام األحــد املاضي ،لكن جرى
تأجيله الى األربعاء بطلب من القوى
األمـنـيــة لـتـضــارب مــوعــده مــع مــراســم
عــاشــوراء واملـسـيــرات فــي هــذا اإلطــار،
عـلـمــا أن املـلـعــب اسـتـقـبــل م ـب ــاراة بني
الساحل والنبي شيت في يوم العاشر
من محرم ،أي السبت!
امل ـهــم أن الـجـمـيــع ك ــان يـسـتـعــد للقاء
القمة بني قطبي الكرة اللبنانية أمس،

ـاء ك ـت ــاب م ـفــاجــئ م ــن بـلــديــة
ح ـتــى ج ـ ّ
صيدا ،موقع من رئيس البلدية محمد
السعودي ،يعتذر من االتحاد اللبناني
عند عدم قدرة البلدية على استضافة
الـلـقــاء «بسبب وضعية أرض امللعب
التي تـضــررت بسبب هطول األمطار
على هذا املنشأ الرياضي نطلب منكم
تأجيل موعد املـبــاراة الــى موعد آخر
ترونه مناسبًا».
واملضحك أنــه فــي الــوقــت ال ــذي وصل
فيه كـتــاب بلدية صـيــدا الــى االتـحــاد،
كــانــت هـنــاك دع ــوة تصل الــى وسائل
اإلع ــام موجهة مــن بــرنــامــج «بـلــدي»
املمول من الوكالة األميركية للتنمية
الدولية في لبنان  USAIDواملنفذ من
قبل رابطة كاريتاس لبنان بالشراكة
م ـ ـ ــع ب ـ ـلـ ــديـ ــة ص ـ ـي ـ ــدا ال ـ ـ ـ ــى «ح ـ ـضـ ــور
ح ـفــل ان ـج ــاز م ـش ــروع «م ـل ـعــب صـيــدا
للجميع» .وذلك عند الساعة الحادية
عشرة من صباح اليوم الخميس في
مدينة رفيق الحريري الرياضية في
صـ ـي ــدا» .وال ــاف ــت ه ــو إس ــم امل ـشــروع
«ملعب صيدا للجميع» الذي قد يكون
كذلك لكن وفق مزاجية البلدية ،علمًا
ّ
أن املـ ـش ــروع يـتـعــلــق ب ـمــاعــب ردي ـفــة
لكرة السلة وكرة القدم املصغرة جرى
انشاؤها الى جانب امللعب الرئيسي.
ك ـت ــاب ب ـلــديــة ص ـي ــدا ل ـيــس األول من
ب ـل ــدي ــة م ـع ـي ـنــة ال ـ ــى ات ـ ـحـ ــاد ال ـل ـع ـبــة،
ال ــذي وصـلــه كـتــاب مـشــابــه مــن بلدية
طرابلس تعتذر فيه عن عدم استضافة
املباريات بسبب زراعة أرضية امللعب
التي تحتاج الى الراحة لفترة ال تقل
عن أسبوعني.

ويضاف ملعبا صيدا وطرابلس الى
مـلـعــب ب ـي ــروت ال ـب ـل ــدي الـ ــذي ب ــدوره
لــن يستطيع اسـتـقـبــال امل ـبــاريــات في
الـفـتــرة املـقـبـلــة بسبب وج ــود مشكلة
ف ــي ب ـئ ــر املـ ـي ــاه الـ ـت ــي تـ ـ ــروي أرض ـي ــة
املـلـعــب وتـحـتــاج ال ــى دخ ــول حـفــارات
لتنظيفه وصيانته ،وبالتالي ستكون
املباراة األولى التي يحتضنها في 26
تشرين الثاني ،علمًا أن املسؤولني عن
امللعب يعانون جــراء الروتني اإلداري
الذي تحتاج إليه أي عملية صيانة أو
تأهيل.
والـغــريــب أن بـعــض الـبـلــديــات تعتذر
عــن عــدم اسـتـقـبــال مـبــاريــات كــرة قــدم
بحجة الـحـفــاظ عـلــى أرض ـيــة امللعب،
ومن ثم تجد أنها تستضيف مباريات
ركبي كما يحصل مع بلدية جونيه.
وازاء الواقع املرير يجد اتحاد اللعبة
نـفـســه ع ــاج ـزًا ع ــن ال ـق ـي ــام بـ ــأي شــيء
ف ــي ظ ــل عـ ــدم وج ـ ــود س ـل ـطــة ل ــه عـلــى
امل ــاع ــب ،ال ـتــي ه ــي إم ــا ت ـحــت سلطة
الـ ـبـ ـل ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـت ـح ـكــم فـ ــي مــوعــد
املباريات ،أو املجالس الخاصة التي

ّ
تأجل لقاء النجمة
واألنصار الى األحد 15
تشرين الثاني

ال يقوم معظمهاُ بواجبه على صعيد
الـصـيــانــة ،فيما أنـشـئــت تـلــك املــاعــب
ّ
وأه ـ ـلـ ــت القـ ــامـ ــة مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة ق ــدم
عليها ،علمًا أن املسؤولني في االتحاد
تـحــدثــوا فــي ه ــذا امل ــوض ــوع مــع وزيــر
الشباب والرياضة العميد عبد املطلب
الحناوي ،لكن دون نتيجة.
أضــف الــى ذلــك «غـنــج» بعض األندية
ال ـ ـتـ ــي تـ ــرفـ ــض الـ ـلـ ـع ــب عـ ـل ــى م ــاع ــب
مـعـيـنــة ،وبــالـتــالــي تــزيــد مــن صعوبة
الوضع ،علمًا أن معظم األندية الكبيرة
تملك مالعب خاصة ،لكن مشكلة تلك
املالعب هي إما في عدم قدرتها على
استقبال جماهير ،أو في عدم امكانية
اقــامــة مـبــاريــات عليها كملعب نــادي
شباب الساحل في حارة حريك ،الذي
هــو رمـلــي .وهــذا مــا يفتح الـبــاب على
مشكلة أكبر وأعمق وتعود الى الواقع
الـصـعــب لـكــرة ال ـقــدم فــي لـبـنــان ،وهــو
مالعب األندية واالستثمار فيها.
وإزاء املستجدات التي طرأت صدر عن
لجنة الطوارئ في االتحاد بيان جرى
فيه تأجيل مباراة النجمة واألنصار
ال ــى  15تـشــريــن الـثــانــي عـنــد الـســاعــة
 15.30على ملعب صيدا ،كما اعــادت
جـ ــدولـ ــة ب ـع ــض مـ ـب ــاري ــات األسـ ـب ــوع
الثالث ،حيث أصبحت مباراة الصفاء
ً
وطرابلس يوم األحد بدال من السبت
على ملعب صيدا عند الساعة ،15.30
فيما سيقام لقاء اإلجتماعي والنجمة
األح ـ ــد ،ل ـكــن ع ـلــى مـلـعــب ب ــرج حـمــود
عند الساعة  14.15بعدما كــان مقررًا
عـلــى املــديـنــة الــريــاضـيــة الـتــي ال تــزال
مقفلة بوجه اندية كرة القدم.

ً
ال يزال ملعب المدينة الرياضية مقفال بوجه اندية كرة القدم (أرشيف)
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الدوري األميركي للمحترفين

شيكاغو يغلب كليفالند
افتتاحًا بحضور أوباما
في أولى مباريات الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني ،تغلب حامل اللقب غولدن ستايت
ووريرز على نيو أورليانز بيليكانز .95-111
وتألق نجم غولدن ستايت ستيفن كوري
بتسجيله  40نقطة .كما سجل لغولدن
ستايت كل من فيستوس ايزيلي ( 13نقطة)
واالوسترالي اندرو بوغوت ( .)12ولدى
الخاسر ،كان أنطوني ديفيس أبرز املسجلني
برصيد  18نقطة.
بدوره ،حقق شيكاغو بولز فوزًا صعبًا
على كليفالند كافالييرز  ،95-97في مباراة
حضرها الرئيس األميركي باراك أوباما.
وكان الصربي نيكوال ميروتيتش أفضل
مسجلي شيكاغو بـ  19نقطة .في املقابل،
ّقدم ليبرون جيمس مستوى جيد بتحقيقه
 25نقطة ،وأضاف زمياله مو وليامس 19
نقطة ،وكيفن الف  18نقطة.
كذلك ،فاز ديترويت بيستونز على اتالنتا
هوكس  .94-106وبرز من الفائز االملاني
دينيس شرودر بـ  20نقطة ،ونجمه الجديد
بول ميلساب بـ  19نقطة .ومن الخاسر
كنتافيوس كالدويل  -بوب بـ  21نقطة،
وماركوس موريس بـ  18نقطة وأندريه
دروموند بـ  18نقطة.
وهذا برنامج مباريات اليوم :أورالندو ماجيك
 واشنطن ويزاردز ،بروكلني نتس  -شيكاغوبولز ،ديترويت بيستونز  -يوتا جاز ،بوسطن
سلتيكس  -فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
تورونتو رابتورز  -إنديانا بايسرز ،ميامي
هيت  -تشارلوت هورنتس ،ممفيس
غريزليس  -كليفالند كافالييرز ،ميلووكي
باكس  -نيويورك نيكس ،أوكالهوما سيتي
ثاندر  -سان أنطونيو سبرز ،هيوسنت
روكتس  -دنفر ناغتس ،بورتالند ترايل
باليزرز  -نيو أورليانز بيليكانز ،فينيكس
صنز  -داالس مافريكس ،ساكرامنتو كينغز
 -لوس أنجلس كليبرز.

أصداء عالمية

موقعة حاسمة لكفيتوفا مع
موغوروزا في الماسترز

حققت اإلسبانية غاربيني موغوروزا املصنفة
ثانية فوزًا مهمًا على األملانية أنجليك كيربر
السادسة  4-6و 4-6ضمن املجموعة ُالبيضاء
من بطولة املاسترز لالعبات الثماني األ َول
في كرة املضرب ،وباتت قريبة من التأهل الى
نصف نهائي.
كذلك ،تغلبت التشيكية بترا كفيتوفا املصنفة
رابعة على سافاروفا الثامنة  5-7و .5-7وهو
الفوز األول لكفيتوفا املصنفة خامسة عامليًا
بعدما خسرت في الجولة االولى أمام كيربر
 6-2و.7-6
وفي الجولة االخيرة من منافسات املجموعة،
تلعب كفيتوفا التي احتفظت بامكانية التأهل
الى الدور نصف النهائي مع موغوروزا ،وكيربر
مع سافاروفا.

الفيفا

استبعاد ديفيد ناكيد من السباق
إلى رئاسة «الفيفا»
اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــدت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ف ـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
الترينيدادي ديفيد ناكيد من الئحة
امل ــرش ـح ــن ف ــي ال ـس ـب ــاق الـ ــى رئــاســة
«الفيفا» ليرسو عدد املرشحني على
س ـب ـعــة ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
املقررة في  26شباط املقبل.
وقــال ناطق باسم «الفيفا» إن سبب
استبعاد ترشيح ناكيد يعود إلى أن
أحد االتحادات الخمسة التي دعمته
كان قد أعلن سابقًا دعمه ملرشح آخر،
مضيفًا« :إحدى رسائل الدعم للسيد
ُ
ناكيد اعتبرت غير صالحة ألن نفس
االتـحــاد كــان قــد سبق أن أعلن دعمه
ملرشح آخر».
ٍ
وأضاف» «نظرًا إلى هذا الوضع ،فإن

لجنة االنـتـخــابــات ق ــررت ع ــدم األخــذ
بعني االعتبار ملف السيد ناكيد ألن
معيار وجود رسائل دعم من خمسة
اتحادات لم يتحقق».
ب ـ ــدوره ،اعـتـبــر نــاكـيــد أن اسـتـبـعــاده
مـ ــن ق ــائ ـم ــة ال ـت ــرش ـي ـح ــات ال ـن ـهــائ ـيــة
لــان ـت ـخــابــات ه ــو «ح ـي ـلــة ق ـ ــذرة» من
الشخص اآلخر الذي حصل على دعم
الجزر األميركية الـعــذراء ،مشيرًا الى
أنــه «ال يعلم مــن هــو هــذا الشخص»،
ومضيفًا« :ما حدث أمر سيئ للفيفا،
لكننا استأنفنا القرار».
وت ــاب ــع» «ك ــل ه ــذا ُحـمـلــة خ ــداع ق ــذرة،
فالتسمية املزدوجة ق ّدمت في الساعات
األخـيــرة قبل إقفال بــاب الترشيح ولم
نبلغ عنها أبـدًا ،وهــذه التسمية كانت

من الجزر األميركية العذراء».
وبــرز أمــس ما قاله الرئيس املوقوف
السويسري جــوزف بالتر عن خالفه
مع رئيس االتحاد األوروبي املوقوف
أيضًا الفرنسي ميشال بالتيني« :في
البداية ،كــان مجرد هجوم شخصي،
وكان بالتيني ضدي ،ثم أصبح األمر
سياسيًا».
وتــابــع« :ب ــدأ (بــاتـيـنــي) بانتقادي،
وبـعــد ذلــك ت ـحـ ّـول األم ــر الــى مسالة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ـكـ ــذا لـ ــم يـ ـع ــد األمـ ــر
فـقــط أن بــاتـيـنــي ض ــدي ،ب ــل أيـضــا
كـ ــل الـ ــذيـ ــن خ ـ ـسـ ــروا ت ـن ـظ ـي ــم ك ــأس
العالم .إنكلترا خسرت أمام روسيا
(مضيفة مونديال  ،)2018والواليات
املتحدة خسرت استضافة مونديال

ماسكيرانو سيلعب في «الكالسيكو»

 2022أمام قطر».
وأضـ ـ ــاف ب ــات ــر س ــاخـ ـرًا« :بــاتـيـنــي
يــريــد أن يصبح رئيسًا للفيفا ،لكن
لــم يـكــن لــديــه الـشـجــاعــة لـلـتـقـ ّـدم (فــي
ان ـت ـخ ــاب ــات  29أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي) ،اآلن
نحن هنا ،والضحية في كل هذا في
النهاية هو بالتيني».
وف ــي سـيــاق فـضــائــح «الـفـيـفــا»ُ ،علم
أم ـ ـ ــس أن ج ـ ــوزي ـ ــه م ـ ــاري ـ ــا مـ ــاريـ ــن،
الرئيس السابق لالتحاد البرازيلي،
وأحــد سبعة مسؤولني في «الفيفا»
اع ـت ـق ـل ــوا ف ــي زيـ ــوريـ ــخ ن ـه ــاي ــة أي ــار
املـ ــاضـ ــي ،وافـ ـ ــق ع ـل ــى ت ـس ـل ـي ـمــه ال ــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وه ــو املـتـهــم مع
باقي املوقوفني بتقديم رشــى بأكثر
من  100مليون دوالر أميركي.

سيغيب العب برشلونة األرجنتيني خافيير
ماسكيرانو عن مباراتي خيتافي وفياريال
فقط ،بعدما أقرت لجنة العقوبات في االتحاد
االسباني معاقبته على خلفية الكلمات التي
ّ
تلفظ بها ضد مساعد الحكم في لقاء إيبار،
حيث جرى توجيه البطاقة الحمراء له مباشرة.
وتعاملت لجنة العقوبات مع كلمات ماسكيرانو
ّ
على انها استخفاف ال اهانة ،ما خفف من
عقوبته وجعله قادرًا على لعب «الكالسيكو».

«سيلفي» رونالدو قد ّ
تعرضه لغرامة

قد تفرض على النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو غرامة سير بسبب صورة «سيلفي»
نشرها عبر موقع التواصل اإلجتماعي
«انستاغرام» ،يظهر فيها وهو يقود سيارته
في ظل انتشار السيارات املسرعة من حوله،
وقد اثارت انتقادات شديدة من قبل الصحافة
االسبانية.

