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كأس االتحاد اآلسيوي

ـرق األخرى»

إسبانيا ،يستبعد كثيرًا أن يشجع
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــاالن ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،ت ـقــري ـبــا
م ـس ـت ـح ـيــل ،وال ـع ـك ــس ص ـح ـي ــح .فــي
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،فـ ــي ش ـم ــال ـه ــا ،ي ـم ـك ــن أن
يشجع امليالنيون يوفنتوس ،إن كان
ً
ممثال إليطاليا ،وممكن كثيرًا أن ال
يفعلوا ذلــك .في نابولي الجنوبية،
ل ــن يـفـعـلــوا ذل ــك ،ألن ال ـيــوفــي فــريــق
الـشـمــال .ونـتـحــدث عــن فــرق تنافس
ع ـلــى م ـس ـتــوى ق ـ ــاري .ه ــذه ال ـقــاعــدة
ّ
مترسخة لدى جماهير األندية التي
ح ـق ـقــت أل ـق ــاب ــا دول ـ ـيـ ــة ،ول ـك ــن كـيــف
يكون الحال بالنسبة إلى تلك التي
لم تــذق طعم الـكــؤوس غير املحلية،
وفي بلد صغير كلبنان؟
يعتبر كابنت منتخب لبنان السابق،
وم ـ ـ ــدرب ال ــراس ـي ـن ــغ الـ ـح ــال ــي ،رض ــا
عـنـتــر ،أن عـلــى الـلـ ّبـنــانــي أن يشجع
ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ي ـمــث ـلــه ف ــي الـ ـخ ــارج،

ل ـك ــن ال ُي ـم ـك ــن فـ ــرض هـ ــذا ال ــواج ــب
ّ
ـص رأي ــه
عـلــى املـشـجـعــن .ل ـكــل ش ـخـ ٍ
الـخــاص .عنتر الــذي لعب مــع أندية
أمل ــانـ ـي ــة وص ـي ـن ـي ــة ع ـ ــدة ،وه ـ ــو أول
ل ـب ـنــانــي يـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــولــة دوري
أب ـط ــال آس ـي ــا ،ي ـق ــول« :إن مشجعي
ال ـ ـفـ ــرق األخـ ـ ـ ــرى ي ــدعـ ـم ــون الـ ـن ــادي
الصيني الــذي يمثلهم فــي الـخــارج،
فالفوز باللقب اآلسيوي ُيفرح جميع
ال ـص ـي ـن ـيــن ،ول ــو أن ـه ــم ي ـت ـم ـنــون أن
يظفر النادي الذي يشجعونه محليًا
بهذا اللقب ،لكن هذا ال يمنعهم من
ـاد آخ ــر يـمـثــل ال ـصــن في
تشجيع ن ـ ٍ
البطولة اآلســويــة» .الحال هو عينه
في أملانيا« .من الطبيعي أن يتمنى
مـشـجــع ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد فــوز
ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا ،لكن
فوز بايرن ميونخ باللقب ال ُينقص
م ــن ف ــرح ـت ـه ــم ،بـ ـف ــوز م ـم ـثــل أملــان ـيــا
ب ــال ـل ـق ــب األغ ـ ـلـ ــى أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا» ،ي ـقــول
ه ـ ــداف مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ال ـتــاري ـخــي،
صاحب «التجربة األملانية».
ال يـتـفــق عـلــي كــرن ـيــب ،أح ــد الــوجــوه
امل ـعــروفــة ف ــي نـ ــادي ال ـن ـج ـمــة ،وال ــذي
ُيـعـ ّـد قــائـدًا على املــدرجــات ،مــع عنتر،
إذ يرى أن أي مسابقة ال يشارك فيها
«الـ ـنـ ـبـ ـي ــذي» ال ت ـع ـنــي لـلـنـجـمــاويــن
ٌ
لناد
شيئًا .برأيه ،أن ينتمي شخص ٍ
ّ
ّ
ويشجع ناديًا آخر ،ولو ملباراة
معي،
ّ
ُ
واحدة ،يعد أمرًا خاطئًا ،وهذه ليست
فقط العقلية اللبنانية ،بل هي قاعدة
م ـت ــرس ـخ ــة ل ـ ــدى ج ـم ـيــع ال ـج ـمــاه ـيــر.
«ال ـن ـج ـمــاوي الـ ــذي ي ـشـ ّـجــع األن ـصــار
ـاد آخــر ال يمثلني»،
والـعـهــد أو أي ن ـ ٍ
يـ ـق ــول ك ــرن ـي ــب .ي ـس ـت ـف ـيــض ش ــارح ــا،
جمهور
ـاد أو
بــأنــه ال يتعاطف أي ن ـ ٍ
ٍ
فــي لبنان مــع النجمة ،فلم نتعاطف
مـعـهــم؟ يـبــدو واث ـقــا مــن مـعـلــومــاتــه...
«ب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـحـ ــال نـ ـح ــن ال نـتـمـنــى
ال ـت ــوف ـي ــق ألي ف ــري ـ ٍـق ل ـب ـن ــان ــي ،غـيــر
الـنـجـمــة ،فــي مـســابـقــة ك ــأس االت ـحــاد
اآلسيوي .إن كان الهدف هو أن يظفر
أحــد األنــديــة اللبنانية باللقب للمرة
األولى ،فليكن النجمة أو ال أحد غيره.
وصولنا إلى نهائي املسابقة في عام
ُ 2005ي ـعـ ّـد أن ـجــازًا نـجـمــاويــا ،وليس
لبنانيًا».
أما عن املشجع غير النجماوي الذي
يـحـضــر ع ـلــى م ــدرج ــات «ال ـن ـب ـيــذي»،
فـ ـيـ ـق ــول ك ــرنـ ـي ــب إنـ ـ ـ ــه «ال يـ ـتـ ـش ـ ّـرف
بــوجــوده .ففي السنة املاضية حضر
بعض األشخاص من جمهور العهد
على مدرجات النجمة ،ما أثار حفيظة
البعض ،حتى اضطروا إلى إخراجهم
منعًا ألي إشكال قد يضر بالنادي».
بــالـنـسـبــة ّل ــه ،ال ـن ـج ـمــة «ان ـف ـصــالــي».
النجمة يمثل النجمة وال يمثل لبنان.
وكــرنـيــب ليس وح ـي ـدًا ،النجماويون
ع ـم ــوم ــا ،ي ـح ـ ّـب ــون فــري ـق ـهــم أك ـث ــر مــن
أنفسهم.
بطبيعة ال ـح ــال ،عـلــى الـلـبـنــانـيــن أن
يـ ـس ــان ــدوا م ـم ـث ـل ـي ـهــم ف ــي أي م ـح ـفـ ٍـل
ـاري أو دولـ ــي ،سـ ـ ً
قـ ـ ّ
ـواء فــي الــريــاضــة
أم فــي غـيــرهــا ،إال أن ــه ال يـمـكــن إل ــزام
امل ـش ـج ـع ــن بـ ـه ــذا ال ـ ــواج ـ ــب ،خــاصــة
أول ـئ ــك املـتـعـ ّـصـبــون لـفــرقـهــم .أحـيــانــا
تـ ــأخـ ــذ األمـ ـ ـ ـ ــور م ـن ـح ــى ت ـص ـع ـي ــدي ــا،
ف ـي ـص ـف ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض ب ــالـ ـخ ــون ــة .فــي
الحالة اللبنانية ،املشجعون األوفياء
ألن ــدي ـت ـه ــم ،ي ـص ـعــب ع ـل ـي ـهــم م ـ ــؤازرة
ـاد آخ ــر ،وتــالـيــا ،ال ينسحب عليهم
نـ ٍ
املثل الشعبي الذي يقول« :أنا وخيي
عـلــى اب ــن عـمــي وأن ــا واب ــن عـمــي على
الغريب» .ذلك رغم أننا يجب أن ننتبه
دائ ـمــا إل ــى أن ال ـفــرق اللبنانية تمثل
لبنان في الـخــارج ،وال تمثل نفسها،
وه ـ ـ ـ ــذا حـ ـس ــب «امل ـ ـن ـ ـط ـ ــق» ،وح ـس ــب
االتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا!

يعود فريق العهد اليوم إلى بيروت ،وفي جعبته ثالث نقاط ،بعد فوزه أمس على
مضيفه المنامة البحريني في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،فيما يسعى األنصار
ثان والمحافظة على صدارة المجموعة الثالثة
فوز ٍ
اليوم إلى تحقيق ٍ

زريق يرفع الراية الصفراء في المنامة
عبد القادر سعد
ت ـص ـ ّـدر الـعـهــد املـجـمــوعــة الـثــانـيــة م ــن مـســابـقــة ك ــأس االت ـحــاد
اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم ،بـعــد ف ــوزه الـصـعــب أم ــس ،واألول لــه في
ـدف وحـيــد ،سجله
البطولة على مضيفه املـنــامــة البحريني بـهـ ٍ
أحمد زريق بطريقة جميلة .واحتفل زريق بطريقة مميزة فرفع
راية الركنية الصفراء مع زمالئه .ومرة جديدة يثبت العهد أنه
أفضل خارج أرضه منه في لبنان حيث بدأ منافسات البطولة
بتعادل مع الزوراء العراقي .ومرة جديدة يثبت العهد تفوقه على
ً
الفرق البحرينية ،مسجال فــوزًا جديدًا على أحد فرقها ،وكان
بإمكانه أن يكون الفوز بنتيجة أعلى لــوال إهــدار نــور منصور
لــركـلــة ج ــزاء حـصــل عليها زمـيــل محمد حـيــدر بـعــد خـطــأ من
البحريني محمد عيسى.
وك ــان متوقعًا مــن الـعـهــد أن ي ـقـ ّـدم ص ــورة أفـضــل مــن تـلــك التي
قدمها في املنامة ،خصوصًا أنه دخل اللقاء وهو مرتاح نفسيًا
بمحافظته على الصدارة املحلية بعد خسارة منافسه النجمة أمام
ّ
التسرع والضغط العصبي غلب على العبي
السالم زغرتا .لكن
فعال في ثلثي املـبــاراة األولــن قبل أن
غير
ـم
العهد ،فجاء أداؤه ـ
ٍ
يستيقظوا في الثلث األخير فيسجلوا ويهددوا املرمى البحريني
دون أن ينجحوا في ّ
هز الشباك أكثر.
في املقابل ،لم يكن الفريق البحريني لقمة سائغة أو جسر عبور
للبنانيني ،بل ظهر بصورة جيدة ،وكانت مشكلته الوحيدة في
العمق الهجومي الذي افتقد ّللعب الهداف القادر على ّ
هز الشباك،
ولو وجد هذا الالعب لكان في النتيجة كالم آخر.
من جانب العهد ،كان محمد حيدر أفضل الالعبني ً
أداء وفاعلية،
ونجح في خطف ركلة جــزاء لم تترجم ،كذلك بــرز سمير أياس
في الدقائق التي شــارك فيها في الشوط الثاني ،خصوصًا في
التمريرة الجميلة التي لعبها لحيدر ونال على إثرها األخير ركلة
جزاء.
ّ
تصدر العهد بعد تعادل شريكي املجموعة الزوراء العراقي
وجاء

والجيش السوري سلبًا ،ليبقى الفريقان دون فوز وبتعادلني ،ما
سمح للعهد باالنفراد بالصدارة برصيد أربع نقاط أمام الجيش
والزوراء بنقطتني واملنامة األخير بنقطة واحدة.
وسيخوض ممثل لبنان األول مباراته الثالثة في الدور األول في 6
آذار املقبل مع الجيش السوري على ملعب املدينة الرياضية ،حيث
سيستعيد العبه الغاني عيسى يعقوبو الذي غاب بداعي اإليقاف
ملباراة واحدة ،وكذلك العبه العاجي إدريسا كايوتيه الغائب بدوره،
لكن لعدم قدرته على الحصول على تأشيرة دخول.
ممثل لبنان الثاني ،فريق األنصار ،يخوض اليوم مباراته الثانية
ضمن املجموعة الثالثة حني يستضيف فريق الفيصلي األردني
عـنــد الـســاعــة  15.00عـلــى مـلـعــب املــديـنــة الــريـ ُـاض ـيــة .ويـتـصــدر
األنصار املجموعة بثالث نقاط من فوز على ظفار العماني بعد
تعادل الفيصلي مع الوحدة السوري  2 - 2في ّ
عمان.
ويـ ــدرب الـفــريــق األردنـ ــي املــديــر الـفـنــي املــونـتـيـنـيـغــري نيبوشيا
يــوفــوفـيـتــش صــديــق م ــدرب منتخب لـبـنــان ،ومــواط ـنــه م ـيــودراغ
رادولوفيتش حيث سبق أن لعبا وعمال معًا.
وكشف يوفوفيتش خالل املؤتمر الصحافي أمس عن معرفته
بالالعبني اللبنانيني ،رافضًا الحديث عن الغيابات ،معتمدًا على
الالعبني املوجودين على أرض امللعب .لكن هذا ال يغير من واقع
غياب ثالثة العبني أساسيني ياسر الرواشدة وحسام أبو سعدة
واأللباني ميها بسبب اإلصابة.
ّ
مــن جــانـبــه ،أك ــد املــديــر الـفـنــي لــأنـصــار التشيكي فرانتيشيك
سـتــراكــا أن هــدفــه هــو ال ـفــوز ،معتمدًا عـلــى أن الـلـقــاء يـقــام على
أرضه ،متمنيًا على الجمهور األنصاري أن يواكب فريقه بأعداد
كبيرة نظرًا ألهمية اللقاء .وتبدو صفوف األنصار شبه مكتملة،
حيث يسعى «األخضر» إلى تحقيق الفوز الثاني بعد األول على
ظفار ،الذي اعتبره ستراكا مستحقًا ،بعكس ما قاله مدرب ظفار
ال ـســوري حـســام السيد فــي املــؤتـمــر الصحافي ال ــذي ُعـقــد قبل
مباراة فريقه مع الوحدة السوري اليوم أيضًا عند الساعة 14.15
على ملعب صيدا املعتمد أرضًا للفريق السوري.

احتفل زريق بطريقة مميزة بالهدف الجميل الذي ّ
سجله في المرمى البحريني (عدنان الحاج علي)

ّ
ويستعد لمواجهة األردن
لبنان يتجاوز «بروفا» الهند
أضاف منتخب لبنان لكرة السلة ،أمس ،فوزًا جديدًا إلى سجله في
املجموعة الثالثة من تصفيات كــأس العالم للعبة ،وكــان هــذه املرة
على مضيفه الهندي بنتيجة ساحقة  50 - 90في مدينة بانغالور
الـهـنــديــة .وه ــو ال ـفــوز الـثــانــي للمدير الـفـنــي بــاتــريــك ســابــا والـثــالــث
للبنان مقابل خسارة واحــدة أمــام األردن ،ليصبح التنافس على
صدارة املجموعة محصورًا بني املنتخبني اللذين سيتواجهان في
 28حــزيــران .وإضــافــة إلــى أهمية الـفــوز مــن الناحية املعنوية ،فإن
التجانس ال ــذي ظهر على أداء الــاعـبــن أراح الـجـهــاز الفني الــذي
أشركهم جميعًا للوقوف على مستواهم .وجــاءت أرقــام الالعبني
مـتـفــاوتــة ،حـيــث سـ ّـجــل الـقــائــد ج ــان عـبــد ال ـنــور ( 6ن ـقــاط) ووائ ــل
عرقجي ( 13نقطة) وإيلي رستم ( )2وإيلي أسطفان ( )9وشارل
تابت ( )2وعلي كنعان ( )2وباسل بوجي ( )16وجيرار حديديان

( )2وأمير سعود ( )16وإيلي شمعون ( )3وجاد خليل ( )2وأتير
ماجوك (.)17
وم ــرة جــديــدة يثبت نجما املنتخب اللبناني وائ ــل عرقجي وأمير
س ـعــود حـضــورهـمــا ال ـق ــوي ،إض ــاف ــة إل ــى بــاســل بــوجــي والــاعــب
املـجـنــس أت ـيــر م ــاج ــوك .وس ـت ـكــون ال ـعــن عـلــى م ـب ــاراة األردن في
حزيران حيث ستحدد بطل املجموعة الذي ستفرض عليه مواجهة
ثالثي مؤلف من الصني وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا في مجموعة
واحــدة ،مع العلم أن الصني تشارك حكمًا في كأس العالم لكونها
الدولة املستضيفة.
ومع انتهاء استحقاق املنتخب ستعود الحياة إلى البطولة املحلية
التي ستعاود نشاطها يوم الجمعة  3الجاري ضمن الدور الثاني من
البطولة ،حيث سيلعب التضامن مع اللويزة ،واألنطوني مع املتحد.

