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رياضة

الكرة اآلسيوية

 14عامًا على «كأس االتحاد اآلسيوي»

«كالشيوبولي» قارتنا!
بعد  14عامًا على
انطالقها ،يتفق كثيرون
على أن مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي لم تترك
الكثير من اإليجابيات ،إن كان
الفنية أو المال1ية على كل
فرق المناطق اآلسيوية
المشاركة فيها ،ليكون
السؤال الكبير حول تطلعات
االتحاد اآلسيوي لتطوير
هذه المسابقة او إيجاد
مخرج أفضل لجعلها مفيدة
ٍ
للمتنافسين فيها

شربل ّ
كريم
يــوم مـ ّـر بــايــرن ميونيخ بطل أملانيا
ب ـم ــرح ـل ــة غ ـي ــر م ـس ـت ـق ــرة ف ــي إح ــدى
الـ ـفـ ـت ــرات الـ ـت ــي ك ـ ــان ف ـي ـهــا فــران ـتــس
بكنباور رئيسًا للنادي ،خرج األخير
ممتعضًا مــن حــديــث الـصـحــافــة عن
مـ ـش ــارك ــة أشـ ـه ــر أنـ ــديـ ــة كـ ـ ــرة ال ـق ــدم
األملــان ـيــة فــي مـســابـقــة ك ــأس االتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي« .ال ـق ـي ـصــر» ك ــان واضـحــا
ب ـش ــأن رأي ـ ــه ف ــي امل ـســاب ـقــة امل ــذك ــورة
حـيــث وصـفـهــا بـبـطــولــة الـخــاســريــن،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـلـ ــت وق ـ ـ ـتـ ـ ــذاك إل ــى
مرحلة املــوت السريري بــرأي الكثير
م ــن خـ ـب ــراء ال ـت ـس ــوي ــق واإلعـ ــانـ ــات،
ـوات فــي االتحاد
لتعلو بعدها األص ـ ً
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــإلـ ـغ ــائـ ـه ــا أو
استبدالها.
مـ ّـرت السنوات وماتت كأس االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ـت ـه ــا أخ ـ ــرى
ّ
مسمى كــأس املـعــارض ،لتكون
تحت
النسخة الحديثة األخيرة تحت اسم
«يوروبا ليغ» ،والتي حملت تطويرًا
متعاقبًا بهدف منحها أهمية تعطي
اكـتــراثــا لألندية األوروب ـيــة املشاركة
فـ ـيـ ـه ــا ،والـ ــدل ـ ـيـ ــل م ـ ــع مـ ـن ــح ب ـط ـل ـهــا
بطاقة مشاركة مباشرة في املسابقة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األم أي دوري أبـ ـط ــال
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ل ـي ـص ـبــح هـ ـن ــاك م ــرب ــح مــن
املشاركة فيها فسقطت صفة بطولة
ال ـخــاســريــن عـنـهــا ،ول ــو أن أصـحــاب
امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي دور املـجـمــوعــات
لــدوري األبطال ينتقلون للعب فيها

إلــى جانب أبـطــال الـكــؤوس الوطنية
وأصـحــاب مــراكــز وســط الترتيب في
الدوريات األوروبية.
لكن أيــن كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي من
كل هذا؟
ال ـ ــواق ـ ــع أن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن وص ـ ــف ك ــأس
االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد اآلسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوي ب ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
الخاسرين ،فهي تضم أندية أحرزت

ألـقــاب بـطــوالت بلدانها ،لكن الصفة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـمـ ـك ــن م ـن ـح ـهــا
لـهــذه املـســابـقــة هــي «بـطــولــة الطبقة
الثانية» للقارة اآلسيوية ،كــون فرق
البلدان املشاركة فيها ال تنتمي إلى
بـلــدان «الـنـخـبــة» (كــرويــا) فــي الـقــارة
ال ـع ـم ــاق ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ت ـل ــك ال ـب ـل ــدان
الـتــي لــم «تعتنق» حتى اآلن مبادئ

االحتراف بكل معانيه .من هنا ،تجد
فرقًا صغيرة ،لم تملك يومًا حضورًا
ق ــوي ــا ع ـلــى ال ـس ــاح ــة اآلسـ ـي ــوي ــة .لــذا
ي ـبــدو م ـب ــررًا سـيـطــرة ب ـل ــدان منطقة
غرب آسيا على ألقاب املسابقة ،حيث
لم يخرق هيمنتها إال «جــوهــور دار
التعظيم» املاليزي الفائز باللقب في
نهائي نادر ،كونه لم يضم فريقًا من

العهد يسحق الجيش السوري بـ«رباعية» في «المنامة»
يعود فريق العهد الى بيروت ،اليومّ ،
متوجًا بفوز كبير على مضيفه الجيش السوري  ،1 - 4ضمن املجموعة الثانية
ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي ،في العاصمة البحرينية املنامة .فوز عزز صدارة العهد للمجموعة برصيد  8نقاط،
أمام الزوراء العراقي صاحب الوصافة بخمس نقاط ،وبمباراة أقل عن العهد ،بعد فوز الفريق العراقي على املنامة
البحريني  ،1 - 3في حني أصبح الجيش ثالثًا برصيد ثالث نقاط أمام املنامة صاحب النقطة الوحيدة ومباراة أقل.
عال وبصناعة محلية
فوز العهد لم يكن عاديًا على اإلطالق .فهو جاء بالنتيجة األعلى للعهد هذا املوسم وبأداء ٍ
مع الثنائي النجم أحمد زريق ومحمد حيدر ،وبمساهمة من العاجي إدريسا كايوتيه.
زريق كان هدافًا فوق العادة وخصوصًا في الهدف الثالث بعد الثاني من ملسة «املهندس» حيدر .مهندس الفوز
وصانع األهداف بأسلوب أعاد الى األذهان صورة حيدر أيام الصفاء .كايوتيه من جهته ،افتتح التسجيل بطريقة
رائعة من تمريرة ذهبية لحيدرّ ،
سجل معها الالعب العاجي بطريقة قد تكون أجمل ما قدمه كايوتيه مع العهد
منذ قدومه إليه.
ّ
ّ
هدف العهد الرابع جاء من البديل سمير أياس ليؤكد املؤكد ويمنح العهد فوزًا كبيرًا بعد هدف سوري حفظ ماء
الوجه عبر محمد رضــوان .ممثل لبنان الثاني األنصار سيستضيف الوحدة السوري اليوم عند الثالثة وعشر
دقائق ظهرًا ،على ملعب املدينة الرياضية ،ضمن املجموعة الثالثة في لقاء الفرصة األخيرة لألنصار ،الذي يحتل
املركز الثالث برصيد ثالث نقاط ،خلف الوحدة صاحب الخمس نقاط ،في حني يتصدر الفيصلي األردني بسبع
نقاط .ويسعى األنصار إلى الثأر بعد الخسارة قبل أسبوع  ،2 - 1في حني يسعى الوحدة الى انتزاع الصدارة،
ً
متأمال هدية من ُالعمانيني أمام الفيصلي.

