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رياضة
الكرة اللبنانية

الدوري األميركي للمحترفين

المدينة الرياضية تفتح أبوابها
لـ«دربي» كأس لبنان
عبد القادر سعد
أعلنت لجنة املسابقات فــي االتحاد
اللبناني لكرة القدم برنامج مباريات
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس
لبنان واألس ـبــوع الـســادس عشر من
ال ــدوري .هــذه املرحلة ستنطلق بعد
غد بمباراتي اإلخاء األهلي عاليه مع
ٍ
ضيفه طرابلس على ملعب بحمدون
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  ،14.15والـ ـعـ ـه ــد مــع
ضـيـفــه الـتـضــامــن ص ــور عـلــى ملعب
صيدا عند الساعة  .16.00وتستكمل
امل ــرح ـل ــة ال ـس ـب ــت ب ـل ـق ــاءي اإلصـ ــاح
البرج الشمالي مع ضيفه األنصار في
صــور عند الساعة  ،14.15والنجمة
مع الشباب العربي على ملعب صيدا
ع ـنــد ال ـســاعــة  .16.00وي ـل ـعــب األح ــد
ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي م ــع ال ـص ـف ــاء على
ملعب بحمدون عند الساعة ،14.15
والـ ـس ــام زغ ــرت ــا وال ـن ـب ــي ش ـيــت في
املرداشية عند الساعة .16.00
ال ـ ـبـ ــارز فـ ــي ب ــرن ــام ــج ال ـ ـكـ ــأس إق ــام ــة
مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة واألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ي ــوم
الخميس  8شباط املقبل على ملعب
املدينة الرياضية .كما يلعب العهد
مع طرابلس يــوم األربـعــاء في صيدا
ع ـنــد ال ـســاعــة  ،16.00وال ـن ـبــي شيت
مــع اإلخ ــاء األهـلــي عاليه على ملعب
الـ ـعـ ـه ــد يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 ،13.30والتضامن صــور مــع السالم
زغرتا في التوقيت عينه على ملعب
الصفاء يوم األحد.
ه ــي املـ ـب ــاراة األولـ ــى ه ــذا ال ـع ــام على
ملعب املدينة الرياضية بعد توقف
مـنــذ انـتـهــاء مــرحـلــة الــذهــاب ،وكــذلــك
ليست املــرة األولــى التي يغيب فيها
امللعب لفترة قبل أن يعود الستضافة
امل ـب ــاري ــات .خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،جــرت
عـمـلـيــة زرع الـ ـب ــذرة ال ـش ـتــويــة الـتــي
ت ـح ـت ــاج الـ ــى  45ي ــوم ــا ،إض ــاف ــة ال ــى
تـكــرار تشذيب العشب حتى يصبح
ج ـ ــاهـ ـ ـزًا ل ـل ـع ــب عـ ـلـ ـي ــه .االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مــع
االتحاد اللبناني كان بتسليم امللعب
في  4شباط ،وهو ما سيحصل حيث
سـتـكــون م ـب ــاراة ال ـكــأس األول ــى على
املـلـعــب ،يليها لـقــاء الـعـهــد والـ ــزوراء
العراقي في الدور األول ملسابقة كأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ف ــي  12ال ـج ــاري،
علمًا بأن نادي األنصار أيضًا اعتمد
امللعب.

لكن ما هي الفترة الذي ستمر قبل أن
يغيب امللعب مجددًا؟
"املـلـعــب يستطيع اسـتـضــافــة مـبــاراة
واحــدة في األسـبــوع ،وإذا استضاف
أكـ ـث ــر م ــن واحـ ـ ـ ــدة ،ف ـح ـي ـن ـهــا يـتــوقــع
الـجـمـيــع أن يصبح خ ــارج الـخــدمــة"،
ي ـق ــول رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة املــديـنــة
الرياضية رياض الشيخة لـ"األخبار".
وملعب املــديـنــة الــريــاضـيــة عـمــره 20
س ـنــة والـ ـت ــراب وال ـح ـصــى امل ــوج ــودة
تـحــت الـعـشــب لــم يـتــم تغييرها منذ
وض ـع ـهــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى عـ ــام .1997
أض ـ ـ ــف ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك أن األق ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
تتسرب منها املـيــاه أصبحت مقفلة
نتيجة عــدم صيانتها ،ونـظــام الــري
فـ ــي امل ـل ـع ــب ق ــدي ــم ي ـغ ـطــي  %75مــن
م ـســاحــة امل ـل ـعــب وال ـب ـق ـيــة ي ـتــم ّ
ري ـهــا
يــدويــا بالخراطيم" ،وذل ــك م ـ ّ
ـرده الى
غياب املوازنة .فاملبلغ املرصود تحت
بند الصيانة أي تشغيل امللعب هو
 600مليون ليرة سنويًا .وهو يشمل

الكهرباء (حــوالــى  350مليون ليرة)
واملياه ( 50مليونًا) ،ما يعني أن املبلغ
املتبقي لالهتمام بأرضية امللعب هو
 200مليون" ،يوضح الشيخة.
وتـ ـ ـب ـ ــدو األرق ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـعـ ـي ــدة جـ ـ ـدًا عـمــا
يـحـتــاج إلـيــه أي ملعب للصيانة أو
الـفـتــرة الـتــي يتم فيها إج ــراء عملية
تبديل للرمل والحصى في الخارج.
ً
ففي السعودية مثال ،تتم العملية كل
ثالث سنوات ،أما في أوروبا فتجرى
س ـن ــوي ــا .وت ـب ـلــغ ك ـل ـفــة ال ـص ـيــانــة (ال
تغيير األرضية) حوالى  750إلى 800
ألف دوالر من دون أجــور املهندسني
والعمال ،في حني ال يوجد مهندس
زراعــي في املدينة الرياضية ،وهناك
ّ
عامالن اثنان فقط .حتى ماكينة جز
العشب غير متوفرة في املدينة ،حيث
تتم استعارة ماكينة ملعب الغولف
في كل مرة يريد فيها املسؤولون عن
امللعب ّ
قص العشب.
أم ــس ،زار م ـه ـنــدســون ،عـلــى رأسـهــم

امل ـه ـنــدس طــونــي أب ــو ج ـ ــودة ،ملعب
املدينة الرياضية بتكليف مــن وزيــر
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة م ـح ـمــد فـنـيــش
لــاطــاع على أرضـيــة امللعب .وتأتي
الـخـطــوة عـقــب زي ــارة فنيش للعراق
واط ــاع ــه ع ـلــى امل ـن ـش ــآت الــريــاض ـيــة
هناك ،ما أثــار الحماسة لــدى الوزير
ل ـت ـح ـس ــن ظ ـ ـ ـ ــروف مـ ـلـ ـع ــب امل ــديـ ـن ــة
الرياضية وخصوصًا في ظل اللغط
ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــدور حـ ـ ــول امل ـل ـعــب
وصيانته.
وال يعرف الشيخة تمامًا كلفة تغيير
أرضـ ـي ــة امل ـل ـعــب بــال ـكــامــل وت ـحــديــث
نـظــام ال ــري والـتـصــريــف فـيـهــا ،وهــي
ّ
ال ش ــك ع ــال ـي ــة ج ـ ـدًا ،ل ـك ـنــه ي ــؤك ــد أن
امل ـ ــوض ـ ــوع ال ي ـت ــوق ــف ع ـل ــى تـغـيـيــر
النظام بكامله ،بل على ضرورة رصد
م ــوازن ــة لـصـيــانـتــه ،فــأقـنـيــة الـصــرف
على سبيل املثال تحتاج الى تنظيف
مــرة شهريًا ،وفــي حــال عــدم حصول
ذلك تصبح خارج الخدمة.

يستطيع ملعب المدينة الرياضية استضافة مباراة واحدة في األسبوع (عدنان الحاج علي)

بوسطن يعزز صدارته
بعد معاناة
عانى بوسطن سلتيكس لتخطي دنفر
ناغتس بفارق نقطة واحدة 110-111
ضمن دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني ليعزز الفائز
صدارته للمجموعة الشرقية.
وسجل كايري إيرفينغ  27نقطة ،بينها
 10في الربع األخير الذي شهد تسجيل
جايلني براون ثالثية قبل نهاية اللقاء
بـ  34ثانية ليحسم النتيجة ملصلحة
فريقه .وسنحت فرصة لناغتس لحسم
النتيجة ملصلحته ،لكن محاولة ويل
بارتون الثالثية لم تنجح.
وساهم جايسون تاتوم وماركوس
موريس بـ  20و 14نقطة تواليًا .أما
أفضل مسجل في صفوف الخاسر
فكان نيكوال يوكيتش مع  24نقطة و11
متابعة.
وساهم فيكتور أوالديبو ومايلز تيرنر
بتسجيل  47نقطة ليساهما في فوز
إنديانا بايسرز على تشارلوت هورنتس
.96-105
وتخطى ستة العبني من إنديانا حاجز
العشر نقاط في مباراة شهدت بروز
دومانتاس سابونيس نجل أسطورة
ليتوانيا أرفيداس سابونيس بتسجيله
 11نقطة و 10متابعات.
أما تشارلوت هورنتس ،فقد سجل له
كيمبا ووكر  23نقطة ،ودوايت هاورد 22
نقطة و 11متابعة ،والفرنسي نيكوالس
باتوم  22نقطة؛ بينها  5ثالثيات.
وحقق ميلووكي باكس فوزه الرابع على
التوالي إثر تغلبه على فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  ،95-107بينما تغلب ميامي
هيت على داالس مافريكس ،88-95
في لقاء تألق فيه لدى الفائز حسان
وايتسايد بـ  25نقطة و 14متابعة.
وفي املباريات األخرى ،فاز أتالنتا
هوكس على مينيسوتا تمبروولفز
 ،100-105وممفيس غريزليس على
فينيكس صنز .109-120

أصداء عالمية

مدة غياب سانيه قد تصل
إلى شهرين

سوق االنتقاالت

صفقة دفاعية مليونية جديدة لمانشستر سيتي
أبـ ـ ــرم مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
ص ـف ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة أخ ـ ـ ــرى ل ـت ـع ــزي ــز خــط
دفاعه ،مع تعاقده املتوقع مع املدافع
الفرنسي ايميريك البــورت من أتلتيك
ب ـل ـبــاو اإلس ـب ــان ــي ،ب ـعــدمــا دف ــع الـبـنــد
ال ـج ــزائ ــي امل ـق ـ ّـدر بـ ـ  65م ـل ـيــون ي ــورو،
ليصبح األخير ثاني أغلى مدافع في
ال ـعــالــم بـعــد ال ـهــول ـنــدي فـيــرجـيــل فــان
دايك املنتقل إلى ليفربول أواخر كانون
األول املاضي مقابل  84مليون يورو.
وكـشـفــت بـعــض الـصـحــف أن متصدر
«البريميير ليغ» سيدفع أيضًا مبلغ 5
ماليني يــورو إضافية تتعلق بحقوق
التكوين ،ألن الالعب تدرج في الفئات
العمرية ألتلتيك بلباو ،ما يرفع قيمة
الصفقة إلى  70مليونًا.
ومـ ــن إس ـب ــان ـي ــا إلـ ــى إن ـك ـل ـت ــرا ،انـتـقــل
جـ ـي ــرارد دي ـل ــوف ـيــو ،ت ــارك ــا بــرشـلــونــة
لــانـضـمــام م ـعــارًا إل ــى وات ـف ــورد حتى
نهاية املوسم.
وك ـ ــان دي ـلــوف ـيــو ( 23ع ــام ــا) ق ــد لعب
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بانتقاله إلى مانشستر سيتي ،بات البورت
ثاني أغلى مدافع في العالم (أ ف ب)

فــي إنـكـلـتــرا بـعــد إعــارتــه إل ــى إفــرتــون
في موسم  ،2014-2013قبل أن ينضم
إل ـ ـيـ ــه ب ـن ـح ــو كـ ــامـ ــل فـ ــي  ،2015لـكــن
األخير أعــاره إلى ميالن اإليطالي في
كانون الثاني  ،2017قبل أن يستخدم
برشلونة بندًا في خيار شرائه مجددًا
الـصـيــف املــاضــي ،مــن دون أن يتمكن
من فرض نفسه أساسيًا في «البرسا»،
حـ ـي ــث سـ ـج ــل سـ ـج ــل هـ ــدفـ ــن فـ ــي 17
مباراة.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ع ـ ـ ــاد امل ـ ـهـ ــاجـ ــم األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي
ّ
املخضرم تيم كايهل إلى إنكلترا للعب
لـفــريـقــه الـســابــق مـيـلــوول فــي الــدرجــة
اإلنـكـلـيــزيــة الـثــانـيــة ،حـيــث يــأمــل رفــع
حـظــوظــه لـخــوض نـهــائـيــات مــونــديــال
.2018
وترك الالعب البالغ من العمر  38عامًا
فريقه ملبورن سيتي في كانون األول
امل ــاض ــي ،حـيــث لــم يـخــض الـكـثـيــر من
الوقت منذ قدومه إليه في  ،2016لكنه
لعب دورًا رئيسيًا فــي تأهل املنتخب

األوسترالي إلى مونديال روسيا.
ـاق آخـ ـ ـ ــر ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــار وس ــت
وف ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ـ ٍ
بــرومـيـتــش ألـبـيــون مـهــاجــم ليفربول
الدولي دانيال ستاريدج حتى نهاية
املوسم.
في املقابل ،يبدو أن املدافع اإلسباني
مـ ـ ـ ــارك ب ـ ـ ــارت ـ ـ ــرا ،سـ ـيـ ـت ــرك ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند لالنتقال إلى صفوف ريال
بيتيس ،بحسب ما ذكر املوقع الرسمي
لـصـحـيـفــة «إل م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو»
الكاتالونية.
وبحسب الصحيفة ،ستجري عملية
االنتقال على سبيل اإلعــارة خالفًا ملا
تقوله صحيفة «مــاركــا» التي أشــارت
إلـ ــى أن املـ ـح ــادث ــات «ال ت ـت ـط ــرق إل ــى
عملية إعارة كما ظننا في وقت سابق،
ل ـك ــن ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــال رس ـم ـي ــة».
أمـ ــا صـحـيـفــة «آس» ،ف ـ ــرأت أن م ــارك
ب ــارت ــرا «سـيـصـبــح الع ـبــا فــي صـفــوف
بيتيس بعد إتـمــام بعض التفاصيل
الصغيرة».

خسر مانشستر سيتي متصدر الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم نجمه األملاني
الشاب لوروي سانيه املصاب بأربطة كاحله،
ما سيبعده عن املالعب لستة أسابيع على
أقل تقدير ،بحسب ما كشف مدربه اإلسباني
جوسيب غوارديوال.
وأصيب سانيه نتيجة تدخل عنيف جدًا من
جو بينيت العب كارديف الذي حصل على
بطاقة صفراء ،قبل طرده الحقًا في املباراة
لخطأ على اإلسباني ابراهيم دياز.

 6مليارات قيمة االنتقاالت
في 2017

ذكر تقرير أن األندية الكروية أنفقت 6,37
مليارات دوالر أميركي خالل عام  ،2017أي
أكثر بـ  %32,7مما أنفق في العام الذي سبقه،
وذلك نتيجة بعض الصفقات القياسية.
وهذه األرقام التي نشرها نظام تطابق
االنتقاالت الخاص باالتحاد الدولي لكرة
القدم ،جاءت بعيدة عن األرقام التي توقعتها
هذه املنصة التي تسجل فيها انتقاالت
الالعبني على شبكة اإلنترنت من أجل املزيد
من الشفافية .وتبقى أندية الدوري اإلنكليزي
املمتاز األكثر إنفاقًا ( 1,64مليار دوالر في
 )2017بفضل العائدات التي تحصل عليها
من النقل التلفزيوني.

