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رياضة

كأس اإلتحاد اآلسيوي

األنصار في استحقاق آسيا

األمل األخير إلنقاذ الموسم
عبد القادر سعد
يـ ـكـ ـت ــب ف ـ ــري ـ ــق األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار ال ـص ـف ـح ــة
األخـ ـي ــرة ف ــي ك ـت ــاب ه ــذا امل ــوس ــم حني
يـبــدأ مـنــافـســاتــه ضـمــن مـســابـقــة كــأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وهــي
الـجـبـهــة الــوح ـيــدة املـتـبـقـيــة لــأخـضــر
َ
بعد "سقوط جبهتي" الدوري والكأس.
إذًا ،سينقل األن ـصــار جميع أسلحته
الى الساحة اآلسيوية لتحقيق إنجاز
ي ـصــالــح م ـعــه ج ـم ـهــوره وي ـق ــدم م ـقـ ّـدم
حساب ملرحلة جــديــدة تعيد األنصار
الى منصات التتويج.
يعود األنـصــار الــى الساحة اآلسيوية
لـلـمــرة ال ـخــام ـســة؛ آخ ــره ــا قـبــل خمس
سـنــوات حيث بقيت نتائجه فــي إطــار
ال ــدور األول ولــم يذهب أبعد مــن ذلــك.
ينتقل األنصار الى الساحة اآلسيوية
مـثـخـنــا بــال ـجــراح ال ـتــي لـحـقــت ب ــه في
الـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس .آخ ــر ت ـلــك ال ـج ــراح،
الـخــروج املـ ّـر من الكأس وفـقــدان اللقب
علي يد النجمة ،إذ وجد رئيس النادي
نبيل ب ــدر فــي املــديــر الـفـنــي التشيكي

ً
دواء ل ــم تظهر
فــرانـتـيـشـيــك س ـت ــراك ــا
نـتــائـجــه ح ـتــى اآلن .ف ــاألن ـص ــار تلقى
خسارتني في عهد ستراكا ،كل واحدة
أقسى من الثانية .فهو خسر في الدوري
أمــام متذيل الترتيب ،اإلص ــاح البرج
ال ـش ـمــالــي ،الـ ــذي ك ــان ان ـت ـصــاره األول
هــذا املــوســم على األنـصــار .والخسارة
الثانية كانت أمام النجمة ،ما يعني أن
ستراكا تلقى ضربتني موجعتني ،قد
ال يتحمل مسؤوليتهما تمامًا كونه
ّ
تـســلــم مـهـمـتــه قـبــل أس ـبــوعــن ،لـكــن ال
شك أثرت على معنويات فريقه بشكل
كبير.
ي ـب ــدأ األنـ ـص ــار م ـنــاف ـســاتــه اآلس ـيــويــة
فـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة الـ ـت ــي تـضــم
أي ـض ــا ال ــوح ــدة الـ ـس ــوري والـفـيـصـلــي
األردنـ ـ ــي ،ال ــى ج ــان ــب ظ ـف ــار الـعـمــانــي
ال ــذي يستضيف األن ـصــار ال ـيــوم عند
الـســاعــة  17.30بـتــوقـيــت ب ـيــروت على
اس ـتــاد صــالــة .يـتـشــابــه الـفــريـقــان في
بطولتهما املحلية على صعيد احتالل
مــركــز فــي وس ــط الــائـحــة ،حـيــث يقبع
ظ ـفــار ف ــي امل ــرك ــز ال ـســابــع بــرص ـيــد 16

نـقـطــة مــن  14م ـب ــاراة ،فــي حــن يحتل
األن ـص ــار امل ــرك ــز ال ـس ــادس ف ــي ترتيب
ال ــدوري املحلي برصيد  25نقطة من
 16مباراة.
ويـسـتـعـيــد األن ـص ــار مــداف ـعــه الغيني
أبــو بكر كــامــارا الــذي تم استبداله في

ُ
ّ
يحل األنصار ضيفًا على ظفار
العماني اليوم عند الساعة
 17.30بتوقيت بيروت ضمن
المجموعة الثالثة
فترة االسـتــراحــة بــن الــذهــاب واإليــاب
ب ــال ـس ــوري ث ــائ ــر ك ــروم ــا ف ــي الـبـطــولــة
املحلية وتبقى مهمة كــامــارا آسيوية
ّ
يتحول كروما الى الالعب
فقط ،حيث
اآلسيوي الرابع في الفريق مع وجود
الـسـنـغــالــي ال ـحــاج مــالـيــك والـلـيـبـيــري
ثيو ويكس .عودة كامارا قد ّ
تغير في
واقع الدفاع السيئ في الفترة األخيرة.

أما من جانب العمانيني ،فيملك الفريق
أربعة العبني أجانب أيضًا وهمّ :العبا
خط الوسط السوريان عمرو جنيات
وت ـ ــام ـ ــر مـ ـ ــاجـ ـ ــدة ،وث ـ ـنـ ــائـ ــي ال ـه ـج ــوم
اإلسباني هوغو مارتينيز والبرازيلي
فينيسيوس كالماري.
وال شــك أن مجموعة األنـصــار الثالثة
ت ـعـ ّـد األص ـعــب فــي منطقة غ ــرب آسيا
مــع وجــود فريقني مــن نوعية الوحدة
السوري الذي وصل الى نهائي املنطقة
في املوسم املاضي وخسر أمــام القوة
ال ـجــويــة ال ـع ــراق ــي الـ ــذي أحـ ــرز الـلـقــب.
وي ـح ـت ــل الـ ــوحـ ــدة امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي فــي
التريب العام للدوري السوري برصيد
 31ن ـق ـط ــة مـ ــن  14م ـ ـبـ ــاراة وي ـت ـخ ـلــف
عــن املـتـصــدر االت ـحــاد الـحـلـبــي بـفــارق
األهـ ـ ــداف .كـمــا يـنــافــس ف ــي املـجـمــوعــة
الـفـيـصـلــي الـ ــذي حـضــر ال ــى املـســابـقــة
اآلسـيــويــة بعد خــروجــه مــن منافسات
ال ــدور التمهيدي ل ــدوري أبـطــال آسيا
أم ــام نــاســاف األوزب ـكــي وهــو سبق أن
أحــرز اللقب مرتني عــام  2005و.2006
ويحتل الفيصلي املركز الرابع برصيد

 23نقطة من  14مباراة.
وس ـ ـي ـ ـت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـف ـ ــري ـ ـق ـ ــان األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي
والـ ـس ــوري ال ـي ــوم أي ـضــا ع ـنــد الـســاعــة
 19.00في ّ
عمان.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل ال ـن ـظ ــام ال ـج ــدي ــد لـلـبـطــولــة
واملعتمد للعام الثاني على التوالي،
حيث يتأهل أول كل مجموعة وأفضل
فــريــق يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،سـتـكــون
مهمة األنصار صعبة جدًا في الوصول
الى الدور نصف النهائي للمنطقة في
ظل قوة املنافسني وخبرتهم اآلسيوية.
لكن بداية جدية مع العمانيني سترفع
الــروح املعنوية للفريق ولالعبني بعد
النتائج السيئة التي تحدث عنها قائد
ال ـفــريــق مـعـتــز ال ـج ـن ـيــدي ف ــي املــؤتـمــر
الـصـحــافــي ال ــذي ُع ـقــد أم ــس ،مــع أمله
بالخروج من هذه الدوامة عبر تحقيق
نتيجة جيدة أمــام ظفار تكون مقدمة
ملشاركة تليق باسم النادي وتاريخه.
من جهته ،أشار ستراكا الى أنه ال يزال
ّ
في فترة ّ
تعرف إلى الالعبني بعد تسلم
مـهـمــاتــه أخـ ـيـ ـرًا ،ســاع ـيــا إل ــى تحقيق
بداية جيدة في البطولة.

يأمل األنصاريون مصالحة جمهورهم عبر تحقيق نتيجة إيجابية (مروان طحطح)

يتعادل مع الزوراء
العهد
ّ
بعرض كبير
بداية مخيبة
ٍَ

أخفق فريق العهد في تحقيق نتيجة إيجابية واستغالل عاملي األرض والجمهور حني سقط
في فخ التعادل اإليجابي  1 - 1مع ضيفه الــزوراء العراقي على ملعب املدينة الرياضية ضمن
املجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي .نتيجة ظاملة بكل املقاييس لصاحب األرض الذي كان
يستحق الخروج فائزًا وبنتيجة كبيرة ،في ظل األداء العالي الــذي ّقدمه العبوه .ولعل مجانبة
الحظ للفريق كانت السبب الرئيسي في التعادل ،إذ أهــدر العبه نــور منصور ركلة جــزاء في
الدقيقة  ،16بعدما تقدم العراقيون مبكرًا من الفرصة الوحيدة لهم في الشوط األول عبر هادي
صفاء من تسديدة رائعة .وباستثناء هذه الفرصة لم يقدم العراقيون ما يذكر ،في حني وقفت
ّ
عارضة الحارس جالل حسن في وجه العهداويني مرتني بعدما تكفل حسن نفسه بالتصدي
لركلة الجزاء التي أضاعها منصور.
ّ
وفي الشوط الثاني ،حافظ العهد على سيطرته مع تحسن في أداء الضيوف ،لكن ذلك لم يمنع
الغاني عيسى يعقوبو من انتزاع التعادل في الدقيقة  68بكرة رأسية رائعة بعد عرضية من
حسني دقيق .لكن حماسة يعقوبو ُالزائدة أدت الى نيله بطاقة حمراء بعد خطأ قاس نال على
أثره يعقوبو اإلنذار الثاني وبالتالي طرد من اللقاءٌ .
أمر فرض على املدرب باسم مرمر االكتفاء
بالتعادل نتيجة للنقص العددي ،كما ذكر خالل املؤتمر الصحافي بعد املباراة.
وبدا مرمر راضيًا عن أداء العبيه ،رغم ّالنتيجة املخيبة ووصل به األمر الى التعبير عن فخره بما
ّقدموه العبوه في اللقاء "حيث فعلوا كل شيء باستثناء التسجيل .ورغم أن ذلك هو األهم ،لكن
هذا ال ينتقص مما قدمه الالعبون".
كالم مرمر بدا واقعيًا في ظل األداء الكبير ملحمد حيدر الذي اختير أفضل العب في املباراة الى
جانب يعقوبو وحسن شعيتو "موني" الذي كان سيئ الحظ ولم يستطع هز الشباك العراقية.
وبرز أيضًا أحمد زريق وهيثم فاعور ،وخط الدفاع بأكمله ،لكن بقيت مشكلة العهد في العنصر
األجنبي ،سواء السنغالي إبراهيما ديوب أو بديله العاجي إدريسا كايوتيه.
العبو العهد يحتفلون بهدف عيسى يعقوبو (مروان بوحيدر)

