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كأس االتحاد اآلسيوي

العهد واألنصار في آسيا :ظروف (غير) متشابهة
العهد واألنصار إلى الساحة اآلسيوية اليوم فوزه األول بعد التعادل أمام الزوراء العراقي في
يعود فريقا ّ
الجولة األولى .أما األنصار فيلعب للمرة األولى على
وغدًا ،حيث يحل العهد ضيفًا على المنامة البحريني
أرضه وأمام جمهوره آسيويًا منذ عام  ،2013حيث
اليوم عند الساعة  17.30بتوقيت بيروت ضمن
مستوى
المجموعة الثانية لمسابقة كأس االتحاد اآلسيوي،
يأمل أن يكون الحضور الجماهيري على ُ
على أن يستضيف األنصار فريق الفيصلي األردني غدًا الحدث لتحقيق الفوز الثاني بعد األول على ظفار
عند الساعة  15.00على ملعب المدينة الرياضية عند العماني في صاللة .العهد ّ
توجه الى المنامة أول
ً
الساعة  .15.00مهمتان آسيويتان جديدتان لممثلي من أمس محاوال وضع الخيبة المحلية خلف ظهره
لبنان ،كل واحدة بحيثيات معينة ،فالعهد يبحث عن وتخطي التعادل المؤلم مع اإلخاء األهلي عاليه في
البحث عن الفوز األول

األسبوع  18من الدوري ،وهو سيفتقد العبه العاجي
إدريسا كايوتيه الذي لم يستطع السفر مع البعثة
لمشاكل تتعلق بأوراقه ،كما سيغيب العبه الغاني
عيسى يعقوبو بسبب اإليقاف بعد طرده أمام الزوراء،
ما يعني أن العهد سيلعب بأجنبي واحد هو السنغالي
ابراهيما ديوب .أما نجم الفريق أحمد زريق فقد
التحق أمس عصرًا بالبعثة حيث اضطر إلى البقاء في
لبنان  24ساعة لظروف عائلية.
عودة بعد  5سنوات

رأى املدير الفني لفريق العهد باسم مرمر خالل املؤتمر الصحافي الذي يسبق املباراة أن التجارب السابقة لناديه
في أرض البحرين جميعها إيجابية وهو يملك املعلومات الكافية عن نادي املنامة ويسعى إلى نيل نقاط املباراة
الثالث .وأشارالى أن الالعب عيسى يعقوبو مميز في الفريق ،لكن الالعب البديل له ال يقل شأنًا و"لبنان يمتلك
تخمة من املواهب الكروية ونسعى إلى إعطائها الفرصة" .من جهته ،قال قائد فريق العهد هيثم فاعور إن مباراة
ّ
اليوم صعبة ،على الرغم من تفوق الفريق اللبناني بسجالته التاريخية على حساب الفرق البحرينية ،وأكد احترامه
للفريق املنافس ،معتبرًا أن هدف العهد حصد النقاط الكاملة للمباراة .بدوره ،قال املدير الفني لفريق املنامة محمد
الشمالن إن هدف فريقه في البطولة تخطي دور املجموعات والوصول إلى الدور النصف نهائي من منطقة غرب
آسيا .وأضاف "يجب أن نستفيد من عامل األرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية".
ّ
وأكد الشمالن أنه يمتلك معلومات وافرة عن املواهب الفردية للكرة اللبنانية وإمكانية العبي الفريق اللبناني في
حسم املباراة بأداء فردي .وردًا على سؤال أحد الصحافيني ،قال الشمالن :العهد فاز في جميع مواجهاته على
الفرق البحرينية ولديه سجل حافل باإلنجازات محليًا ،لكن تنقصه بطولة آسيوية وهــذا ما يسعي إليه ،لذلك
سنواجهه باحترام كبير ونأمل بالوصول إلى مبتغانا" .وقال العب فريق املنامة محمد أحمد إن العهد يمتلك
ً
سجال مشرفًا في البطولة اآلسيوية ،لكن فريقه يطمح الى تسجيل نتيجة إيجابية مدعمة بعامل األرض والجمهور.

خاض فريق األنصار تدريبه أمس على ملعب بيروت البلدي استعدادًا للقاء غدًا على ملعب املدينة الرياضية،
ً
حيث سيسعى ممثل لبنان الثاني إلــى تحقيق نتيجة إيجابية مستغال عاملي األرض والجمهور بهدف
السوري
الفيصلي وضيفه الوحدة ُ
تعزيز مركزه في املجموعة الثانية التي يتصدرها بثالث نقاط بعد تعادل ّ
 2 - 2في الجولة األولى .وستكون مهمة الحفاظ على الصدارة صعبة في ظل استضافة الوحدة لفريق ظفار
ُالعماني اليوم أيضًا عند الساعة  14.15على ملعب صيدا البلدي املعتمد من قبل الفريق السوري كأرض له
ملنعه آسيويًا من اللعب في دمشق بسبب الظروف األمنية .فالفريق السوري ّ
يتفوق فنيًا على العمانيني رغم
األداء الجيد الذي قدمه العبو ظفار في املباراة األولى أمام األنصار حيث أضاع العبوه العديد من الفرص
وكان األنصار محظوظًا بالعودة فائزًا من صاللة.
وتـبــدو صفوف األنـصــار شبه مكتملة مــع غياب العــب واحــد هــو عــدنــان حيدر بسبب اإلصــابــة ،فــي حني
تبدو معنويات الفريق جيدة بعد العرض الالإيجابي الذي قدمه الالعبون أمام الصفاء في األسبوع  18من
الدوري اللبناني .لكن األهم بالنسبة لالعبني وجهازهم الفني بقيادة التشيكي فرانتيشيك ستراكا أن يحضر
الجمهور بأعداد كبيرة لدعم الالعبني بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في املسابقة الوحيدة املتبقية لألنصار
للمنافسة على إنجاز ما هذا املوسم.

السلة اللبنانية

ّ
لبنان ضد الهند اليوم ...جرعة «أوكسيجين»
عبد القادر سعد
طــويـلــة كــانــت رح ـلــة منتخب لبنان
لـكــرة الـسـلــة مــن ب ـيــروت إل ــى مدينة
بانغالور الهندية .املـبــاراة «سهلة»
ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق ،ل ـك ــن ال ــرح ـل ــة طــوي ـلــة.
فاملنتخب الــذي غــادر أول مــن أمس
ي ـح ــل الـ ـي ــوم ض ـي ـفــا ع ـل ــى املـنـتـخــب
الهندي عند الساعة  15.30بتوقيت
بـ ـي ــروت ض ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـثــال ـثــة
امل ــؤهـ ـل ــة ال ـ ــى ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم لـلـعـبــة.
ت ـع ــب وإرهـ ـ ـ ـ ــاق ت ـخ ـط ــاه ال ــاع ـب ــون
ب ــال ـج ــرع ــة امل ـع ـن ــوي ــة ال ـع ــال ـي ــة ال ـتــي
ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا ب ـعــد ال ـف ــوز املــريــح
على املنتخب السوري  63 - 87يوم
ال ـج ـم ـعــة ع ـلــى م ـل ـعــب م ـج ـمــع ن ـهــاد
ن ــوف ــل ف ــي ذوق م ـك ــاي ــل .وال تـكـمــن
أهمية الفوز في تكتيكيته خصوصًا
أنه أمام منتخب أضعف من املنتخب
اللبناني ،لكن تكن األهمية في جرعة
«األوكـسـيـجــن» الـتــي حـصــل عليها
امل ـن ـت ـخ ــب والع ـ ـبـ ــوه ب ـع ــد ال ـس ـق ــوط
أم ـ ــام األردن ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـســاب ـقــة.
كـ ـم ــا تـ ـكـ ـم ــن األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ك ــون ـه ــا
املباراة األولى للمدرب باتريك سابا
ومساعده مــروان خليل مع منتخب

ل ـب ـن ــان .فــال ـث ـنــائــي ال ـل ـب ـنــانــي نـجــح
فــي بــث األج ـ ــواء اإليـجــابـيــة واإلل ـفــة
ال ــاعـ ـب ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى االن ـض ـب ــاط
ال ـ ــواض ـ ــح فـ ــي م ـع ـس ـك ــر لـ ـبـ ـن ــان فــي
الـ ـفـ ـت ــرة م ـن ــذ ت ـس ـل ــم س ــاب ــا مل ـه ـم ـتــه.
فــامل ـشــاكــل وال ـن ـك ــاي ــات ال ـت ــي لـطــاملــا
ك ــان ــت ح ــاض ــرة ف ــي مـنـتـخــب لـبـنــان
غــابــت عــن املـعـسـكــر األخ ـيــر ،إضــافــة
إل ــى حـمــاســة الــاعـبــن لـلـتــواجــد مع
امل ـن ـت ـخ ــب ب ـع ــد أن ك ـ ــان ع ـ ــدد كـبـيــر
ّ
يحاول التملص أو االعتذار .فمقعد
االحتياط لم يعد مكانًا غير محبب
لــاع ـب ــن ،وامل ـش ـه ــد ف ــي ل ـق ــاء لـبـنــان
وسـ ــوريـ ــا م ــع أمـ ـي ــر سـ ـع ــود ووائ ـ ــل
ع ــرقـ ـج ــي دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك .الـ ـ ــروح
القتالية عالية لدى العبي املنتخب
ً
وأيضًا وائل وأمير قدما دليال على
ذلك .حتى علي حيدر املصاب والذي
هو خارج التشكيلة كليًا حضر الى
م ـل ـعــب م ـج ـمــع ن ـه ــاد ن ــوف ــل وتـمـنــى
ل ــو ك ــان ح ــاض ـرًا م ــع الــاع ـبــن على
األرض امللعب.
وعليه ،يتوقع أن يحقق لبنان فوزًا
ً
سهال على الهنود للمرة الثانية بعد
األولى في تشرين الثاني في لبنان،
وهذا ما سيعزز الروح املعنوية قبل

يبدو الخطيب
متحمسًا
للعودة الى
المنتخب
اللبناني لكرة
السلة (عدنان
الحاج علي)

ل ـقــاء األردن األه ــم فــي  28حــزيــران.
ف ــاألردن ـي ــون ي ـت ـصــدرون املـجـمــوعــة
بثالثة انـتـصــارات ( 6نـقــاط) يليهم
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــن وخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
واحـ ـ ــدة ( 5نـ ـق ــاط) ،ف ـس ــوري ــا ثــالـثــة
بـفــوز واح ــد وخ ـســاراتــن ( 4نـقــاط)
والـ ـهـ ـن ــد راب ـ ـعـ ــة بـ ـث ــاث خ ـ ـسـ ــارات.

وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن امل ـن ــاف ـس ــة ال ـك ـب ــرى
على صــدارة املجموعة ستكون بني
ل ـب ـنــان واألردن ف ــي حـ ــزيـ ــران .هــذه
امل ـبــاراة لــن تـكــون مفصلية فقط بل
س ـت ـكــون تــاري ـخ ـيــة ل ـقــائــد مـنـتـخــب
لبنان السابق فــادي الخطيب الذي
سـيـتــم تـكــريـمــه فــي ه ــذا الـلـقــاء على

ّ
كل ما قدمه للبنان سلويًا .صحيح
أن ال ـكــام كـثـيــر عــن إمـكــانـيــة عــودة
الـ ـخـ ـطـ ـي ــب إل ـ ـ ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ك ــاع ــب،
وم ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـقــائــد
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب م ـت ـح ـمـ ٌـس
لذلك لكن عودة «التايغر» قد تكون
لـلـتـكــريــم ول ـي ــس ل ـل ـعــب دون إق ـفــال
الـ ـب ــاب ك ـل ـيــا .ص ـح ـيــح أن الـخـطـيــب
إضــافــة كـبـيــرة ملنتخب لـبـنــان ،لكن
قد يكون في نظر املسؤولني قد حان
الوقت لبناء جيل جديد.
هـ ـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ل ـج ـن ــة
امل ـن ـت ـخ ـبــات بــرئــاســة أكـ ــرم الـحـلـبــي
ب ـش ـكــل جـ ـ ــدي ،م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه لـتـشـكـيــل
منتخب «ب» يضم العـبــن دون 23
عــامــا لــم تـسـنــح لـهــم الـفــرصــة للعب
مع املنتخب «أ» كي يتم تحضيرهم
للمستقبل بحيث يكونون جاهزين
بعد أربع سنوات وتفاديًا للمرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ب ــن ج ـي ــل ق ــدي ــم وآخ ــر
جـ ــديـ ــد .وت ـ ـطـ ــول ق ــائـ ـم ــة ال ــاع ـب ــن
ال ــواع ــدي ــن ال ــذي ــن س ـي ـح ـضــرون في
املنتخب «ب» بقيادة املــدرب مــروان
خ ـل ـيــل وم ـن ـهــم غ ـس ــان ن ـع ـمــة ،كــريــم
زيـ ـن ــون ،ج ـي ــرار ح ـب ـي ـب ـيــان ،ج ــوزف
عبد املسيح وغيرهم.

