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كأس اإلتحاد اآلسيوي
انتهى الجزء األول من مواجهات «الجيران» ،اللبنانية ـ السورية ،ضمن مسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،لمصلحة السوريين .أمس ،فاز الوحدة على األنصار  2ـ 1
ضمن المجموعة الثالثة التي أقيمت على ملعب صيدا ،رغم أن المباراة محسوبة على أرض
الوحدة .وجرت المباراة من دون جمهور استنادًا إلى اتفاق مسبق .واليوم ،سيكتمل الجزء
الثاني ،بلقاء العهد والجيش السوري عند الثالثة ظهرًا ،على ملعب المدينة الرياضية ،بحضور
الجمهور هذه المرة ،لكون المباراة محسوبة على أرض العهد

لبنان يخسر المواجهة األولى ّ
ضد السوريين

َ
ُ
«الوحدة» يسقط األنصار
والعهد يواجه «الجيش» اليوم
عبد القادر سعد

ابن النويري
يـبـلــغ بـيـتــر ال ـي ــوم  48عــامــا
ٌ
وهــو ٌأب لــولــديــن ،شــابــة في
سـ ــن ال ــرابـ ـع ــة وال ـع ـش ــري ــن
درس ــت الصيدلة وابـنــه في
س ــن  ،17وه ـم ــا يـعـيـشــان
ف ــي ب ـلــدهــم األم تــري ـن ـيــداد
وتـ ــوبـ ــاغـ ــو .أم ـ ــا ال ـ ــوال ـ ــد أي
ب ــروس ـب ــر ف ـهــو يـعـيــش في
طـلـعــة ال ـنــويــري مــع زوجـتــه
الثانية وهي لبنانية.

أخالق
موصوفة
في حديث مع زميله سابقًا
ف ــي ن ـ ــادي املـ ـب ــرة ال ـح ــارس
حـ ـ ـس ـ ــن ب ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــار ،تـ ـح ــدث
األخ ـي ــر ع ــن «أخـ ـ ــاق بيتر
ال ـتــي كــانــت م ـم ـي ــزة» ،وعــن
قــدراتــه البدنية والتهديفية،
مشيرًا إلى أن بيتر لم يكن
هدافًا فقط إنما كــان العبًا
جماعيًا بامتياز.

ال ـ ـنـ ــادي والـ ـجـ ـمـ ـه ًــور ألن ـ ــه ال ــدرب ــي
ال ــذي يـحـمــل قـيـمــة كـبـيــرة بالنسبة
لـ ـه ــم .يـ ـت ــذك ــر أنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـح ـتــاج
ل ـتــرك ـيــز واس ـت ـع ــداد ب ــدن ــي وذه ـنــي
خصوصًا تحت ضغط الحاضرين
في املدرجات ،الذين كانوا يجلسون
ع ـل ــى أسـ ـط ــح األبـ ـنـ ـي ــة وي ـت ـس ـل ـقــون
أعمدة اإلنارة ،املباراة ما زالت مهمة
للناديني ولكنها على صعيد األداء
لم تعد كما في السابق.
ال ينسى بيتر مباراته أمام النجمة
ف ــي امل ـل ـعــب ال ـب ـل ــدي .امل ـ ـبـ ــاراة ال ـتــي
انـتـهــت  ،4-4أم ــا عــن أف ـضــل م ـبــارا ٍة
خاضها أمام النجمة ،فهي مباراته
األولى بمواجهته في طرابلس حيث
انتهت بفوز األنصار بهدف سجله
بنفسه .يقول إنــه قبل تلك املـبــاراة
ك ــان الـكــل يـتـحــدث عـنـهــا ،الجمهور
واملــدرب والالعبون ،فهمت في ذلك
الــوقــت أنـهــا كــانــت بالفعل تعنيهم
وت ـه ـم ـهــم وع ــرف ــت م ــا ال ـ ــذي تـعـنـيــه
لهم .يعلق بيتر على اختالف عقلية
ً
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ويـ ـ ـض ـ ــرب م ـث ــا
العبيه في الهالل الناعمة« :يتلقون
البطاقات العتراضهم على الحكم ال
الرتكابهم األخطاء وهي مشكلة في
الذهنية الكروية بالنسبة له».
يــرفــض بـيـتــر أن ي ـقــول بــأنــه أفـضــل
أجنبي في تاريخ لبنان ،إنما يطرح
م ـف ـتــرضــا أن ــه م ــن امل ـم ـكــن أن يـكــون
مــن األف ـضــل .يحلم بــأن يـصــل يومًا
ال ــى ال ـتــدريــب فــي أوروب ـ ــا ،ويسعى
لـلـحـصــول عـلــى ش ـهــادة بــدرجــة «أ»
فــي الـتــدريــب مــن االت ـحــاد اآلسـيــوي
فـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ـ ــت .أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ن ـي ـت ــه
الـتــدريــب فــي دوري الــدرجــة األولــى،
فهو ال يطمح إلى ذلك حاليًا.

مرة جديدة يسقط األنصار في لبنان ضمن مسابقة كأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي .فـمـمـثــل لـبـنــان ال ـثــانــي فـشــل لـلـمـبــاراة
الثانية تواليًا في تحقيق الفوز ،وهــذه املــرة أمــام الوحدة
ال ـس ــوري ،حـيــث خـســر  2 - 1عـلــى ملعب ص ـيــدا .لــم ينجح
األن ـصــار فــي اسـتـغــال عــامــل األرض حيث كــانــت األخـيــرة
تلعب ضد األنصاريني نظرًا لسوء حالتها ،في وقت غاب
فـيــه جـمـهــور األن ـص ــار إلقــامــة الـلـقــاء خـلــف أبـ ــواب مقفلة،
لكونها على أرض الوحدة.
خ ـســارة لــم يستحقها األن ـص ــاري ــون بـعــد أن ت ـقــدم بهدف
السنغالي الحاج مليك في الدقيقة  ،12لكن هداف األنصار
وال ــدوري اللبناني كــان «ال ــداء والـ ــدواء» فــي امل ـبــاراة .فمن
جهةّ ،
سجل هدف األنصار الوحيد ،ومن جهة ثانية أضاع
العديد من الفرص ،أبرزها تلك التي أصابت العارضة في
الشوط الثاني ،إضافة إلى العديد من الكرات التي جانبها
ال ـحــظ .فـهــذه ال ـكــرة كــانــت مفصلية فــي ال ـل ـقــاء ،حـيــث كــان
الـتـعــادل  1 - 1بعد تسجيل ال ـســوري بــاســل مصطفى في
الدقيقة  .37فلو دخلت كــرة الحاج ماليك لكانت النتيجة
ً
 1 - 2لألنصار بدال من أن تكون  2 - 1بعد خطف السوريني
لهدف التقدم عبر محمد الحسن في الدقيقة .60
األنصار ظهر بصورة قد تكون األفضل منذ فترة طويلة.
ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،كـ ــان ال ـف ــري ــق م ـت ـجــان ـســا .مـنـطـقـيــا،
األنـ ـص ــار ل ــم يـسـتـحــق ال ـخ ـس ــارة أمـ ــام فــريــق ل ــم يـتـفــوق
فنيًا .صحيح أن الوحدة يلعب بصفوف محلية سورية
مــع غياب الــاعــب األجنبي مقابل أربـعــة العبني أجانب
لألنصار ،إال أن اثنني من األجــانــب ،وتحديدًا الليبيري
ثـيــو يــوكــس وال ـس ــوري ثــائــر ك ــروم ــا ،ال يـقــدمــان مــا هو
متوقع منهما .لإلنصاف ،علينا أن ال ننسى أن ظروف
الفرق السورية هي ظروف صعبة بسبب الحرب .خالصة
الجولة الثالثة لألنصار هي ّ
تجمد رصيده عند الثالث
ُ
نقاط من فوز على ظفار العماني في الجولة األولى ،لكن
الفرصة بالتأهل ما زالت قائمة حيث ستتجدد املواجهة
فــي األس ـبــوع املقبل فــي  13ال ـجــاري على ملعب املدينة
الرياضية .وسيعود الجمهور األنصاري في هذه املباراة،
لكونها محسوبة على أرضه ،وبالتالي قد تكون الفرص
األخير لألنصار كي ُيبقي على أماله بالتأهل .فاملنافسة
على املركز األول قوية ،خصوصًا مع فوز الفيصلي أمس
على ضيفه ظفار  0 - 2ليتصدر املجموعة برصيد سبع

نقاط أمام الوحدة الثاني بخمس نقاط.
مــواج ـهــة ثــانـيــة سيحتضنها لـبـنــان ال ـي ــوم عـنــد الـســاعــة
الثالثة ظهرًا على ملعب املدينة الرياضية ،حني يستضيف
الـعـهــد فــريــق الـجـيــش ال ـس ــوري ،ضـمــن املـجـمــوعــة الثانية
حيث يملك العهد أربــع نقاط من تعادل مع ال ــزوراء وفوز
على املنامة البحريني ،فيما لم يحقق الجيش السوري أي
فــوز مع تعادلني ،لكن من دون تلقي الشباك أي هــدف ،ما
يعني أن الفريق السوري يملك خط دفاع قوي .أمر تحدث
عنه املدير الفني للعهد باسم مرمر ،في املؤتمر الصحافي
ّ
تصعب
أمس قبل املباراة .فقد رأى مرمر أن هذه النقطة قد
من مهمة العهد في الفوز .لكن في الوقت عينه لم يسجل
الـفــريــق أي ه ــدف حـيــث ت ـعــادل مــرتــن سـلـبــا ،وه ــو أم ـ ٌـر قد
يشكل نقطة ضعف لدى السوريني أمام خط دفاع عهداوي
مميز ،هو األفضل في البطولة املحلية.
ومــرة جــديــدة «يسقط» أحــد العبي العهد فــي هفوة خالل
معسكر الـفــريــق قـبــل امل ـب ــاراة .ص ــورة ج ــرى تناقلها على
ُ
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـتـمــاعــي تـظـهــر الع ــب الـعـهــد حسني
الــزيــن وه ــو يــدخــن الـنــرجـيـلــة ،قـبــل مـبــاراتــه اآلس ـيــويــة .ما
يـعــرفــه امل ـتــاب ـعــون ،هــو أن تــدخــن الـنــرجـيـلــة لـيــس غريبًا
عــن الالعبني اللبنانيني ،ومــن يرصد العبي الـفــرق ،ســواء
النجمة أو األن ـصــار أو الـصـفــاء أو غـيــرهــم ،يمكن التقاط
العددي من الصور ملعظم العبي تلك الفرق .فاملسألة ليست
محصورة بالعهد فقط ،وحتى بالفرق اللبنانية ،ذلــك أن
تـلــك اآلف ــة مــوجــودة فــي املنتخبات اللبنانية ،والـتـجــارب
السابقة وحتى املــراســات لــدى االتـحــاد مــوجــودة ،وتثبت
أن «املرض» ليس محصورًا في العهد فقط .ولكن هذا يبقى
ً
فـعــا مشينًا بالنسبة إل ــى أش ـخــاص ريــاض ـيــن ،ويصير
كارثيًا عندما يصير عاديًا ،وال يعاقب عليه أحد.
رغم ذلك ،تبدو األمور في نادي العهد سائرة نحو إجراءات
داخـلـيــة لـلـحــؤول دون تـكــرار هــذه الـهـفــوات ،خصوصًا أن
اإلدارة ال تقبل أن يـكــون العـبــوهــا متفلتني ،رغــم أنـهــا في
ق ــرارة نفسها تعلم أن الــاعــب الـلـبـنــانــي ممكن أن يهرب
مــن املـعـسـكــر إلرضـ ــاء أه ــوائ ــه إن لــم ُيـسـ َـمــح لــه بــذلــك .لكن
املسؤولني في النادي يتساءلون أيضًا عن التوقيت املتكرر
ملثل هذه التسريبات التي غالبًا ما تكون قبل أي استحقاق
ومـبــاراة للعهد .ويتساءل أحــد املسؤولني الكبار في بطل
لبنان :هل هذا هو التوقيت ّالصحيح عشية املباراة؟ وهل
هكذا يكون الدعم لفريق يمثل لبنان؟ طبعًا ذلــك ال يلغي
أنه يجب معاقبة الالعبني على أخطاء من مثل هذا النوع.

العب األنصار الحاج ماليك يحتفل بهدفه مع خالد تكه جي وأبو بكر كامارا (طالل سلمان)

