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رياضة
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لم تترك بطولة
كأس أوروبا أي
شيء جميل
إال ّ
قدمته
لمتابعيها حتى
اآلن (أ ف ب)

شربل ّ
كريم
مخطئ مــن يـقــول بــأن "ي ــورو "2016
ـق إلــى
ل ــم ت ـ ِ
ـف ب ــوع ــوده ــا أو ل ــم ت ــرت ـ ِ
امل ـس ـت ــوى امل ـط ـل ــوب ،رغـ ــم أن بعض
املنتخبات والـنـجــوم خـ ّـيـبــوا اآلم ــال
بمكان ما .لكن املشاهد الجميلة التي
ستعلق فــي األذه ــان كـثـيــرة ،فكانت
الخلطة األفـضــل بــاخـتــاط املـهــارات
ب ـ ــدم ـ ــوع االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت وبـ ـ ــاألهـ ـ ــداف
الرائعة أو بالتأهل التاريخي.
للبطولة بدأت هذه
ومنذ اليوم األول
ً
ّ
املشاهد تخط مساحة لها في كتب
ذكريات األحداث الكبرى ،فكان هدف
دي ـم ـي ـت ــري ب ــاي ـي ــه الـ ـص ــاروخ ــي فــي
مــرمــى رومــانـيــا أولـهــا ،لتنزل دمــوع
النجم الـجــديــد للمنتخب الفرنسي
ً
وتعكس حياة صعبة عاشها عندما
كــان يعمل بائعًا في محل للمالبس
ق ـبــل ّ أن تـنـطـلــق ن ـجــومـيـتــه ال ـت ــي ال
ـت قــريــب،
ي ـتــوقــع أن تـتــوقــف ف ــي وقـ ـ ٍ
وهو الذي يبدو اآلن أحد أكبر نجوم
العرس القاري.
ويـقــول اإلنكليز إن أفـضــل شــيء في
الـلـعـبــة الـشـعـبـيــة األولـ ــى فــي الـعــالــم
ه ــو عـنــدمــا تـجـمــع سـحــر الـفــوتـبــول
م ــع الـ ــدمـ ــوع ،وهـ ــو م ــا ف ـع ـلــه بــايـيــه
عـلــى س ــاح ــةٍ ت ـخــرج األف ـض ــل م ــن أي
الع ـ ٍـب مهما عــانــاه ســابـقــا ،والــدلـيــل
كـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــائـ ــد األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـي ــان
ش ـف ــاي ـن ـش ـت ــاي ـغ ــر الـ ـ ـ ــذي حـ ـض ــر فــي
م ـش ـهـ ٍـد سـيـعـلــق ف ــي ال ــذاك ــرة أي ـضــا.
"شفايني" الذي صارع اإلصابة طوال
املوسم مع فريقه مانشستر يونايتد

 7مرات اهتزت
الشباك في الوقت بدل الضائع
للمباريات
ّ
ً
اإلنكليزي ،أطــل حــامــا شغفًا كبيرًا
لـلـعــب ول ـق ـم ـيــص بـ ـ ــاده ،ف ــدخ ــل في
الدقائق األخـيــرة ّمــن املـبــاراة األولــى
هدف رائع.
أمام أوكرانيا ليوقع على
ٍ
وبالتأكيد ليست األه ــداف الجميلة
وحــدهــا الـتــي ال تسقط مــن الــذاكــرة،
إذ هناك بعض املشاهد التي كانت
قاسية على بعض الجماهير ،منها
تلك األهداف القاتلة التي كانت سمة
الدور األول ،والتي كانت كثيرة ،إذ إن
ّ
الشباك اهـتــزت في الوقت املحتسب
بــدل الـضــائــع وقـبــل صــافــرة النهاية
ب ـق ـل ـيــل ،ف ــي  7م ـن ــاس ـب ــات ،ع ـل ـمــا أن
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ُس ـج ـل ــت فـ ــي ال ــرب ــع
األخير من املباريات كان عددها 13
هدفًا ،من أصل  69هدفًا ُسجلت في
 36مباراة.
ومما ال شك فيه ،أن إنكلترا لن تنسى
الهدف املتأخر للروس في مرماها،
ما أفقدها صــدارة املجموعة الثانية
ـت الحـ ـ ــق ،ل ـت ــاق ــي أي ـس ـل ـنــدا
ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
ال ـتــي ل ــن تـنـســى أي ـضــا كـيــف أوقـفــت
أحــد أفضل العبني اثنني في العالم،
أي البرتغالي كريستيانو رونالدو،
لتقف في نهاية املطاف أمام منتخبه
في ترتيب املجموعة السادسة.
منتخب جديد أو صغير
عمومًا ،كل
ٍ
ش ــارك فــي هــذه البطولة لــم يتركها
م ــن دون ت ــرك أثـ ـ ٍـر ل ــدى مـتــابـعـيـهــا،
وذكـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي نـ ـفـ ـس ــه ،تـ ـم ــام ــا ع ـلــى
غ ــرار ألبانيا الـتــي حققت ف ــوزًا أول
تــاريـخـيــا عـلــى رومــان ـيــا ،ورب ـمــا ما
زالـ ـ ــت ت ـح ـت ـفــل ب ــه ح ـت ــى اآلن ،رغ ــم

ّ
«يورو  »2016تقدم الخلطة األجمل

سحر الفوتبول
والدموع واألهداف

ّ
ُحط دور المجموعات في كأس أوروبا  2016لكرة القدم الرحال ،تاركًا لنا صورًا ال
تنسى ،بينها الجميل وبينها البشع .لكن من دون شك ،ترك هذا الدور من البطولة
انطباعًا بأن أشياء أكبر ستحدث في األدوار الالحقة .فمن كان األفضل واألجمل،
ومن كان األجمل واألسوأ؟
خروجها من دور املجموعات.
وبـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ف ـهــو
ك ــان م ــن أك ـث ــر األسـ ـم ــاء ال ـت ــي جــرى
تــداولـهــا فــي ال ــدور األول ،إذ بعيدًا
مــن أنــه كــان األكـثــر تـســديـدًا بــن كل
الــاع ـبــن ،ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فــإنــه
كان األكثر تعرضًا لالنتقادات ،رغم

هــدفـيــه الـلــذيــن حـمــا الـبــرتـغــال إلــى
دور الـ ـ  ،16ولــو مــن الـبــاب الـضـ ّـيــق.
"ال ـ ــدون" ال ــذي خـ ّـيــب اآلم ــال فــي أول
مـ ـب ــارات ــن ،ت ـ ــرك أث ـ ـ ـرًا س ـل ـب ـيــا أك ـثــر
بتصرفاته خــارج أرض امللعب عبر
كالمه املسيء إلــى أيسلندا ،ثم عبر
تـعــرضــه لـصـحــافــي بــرم ـيــه ملــذيــاعــه

في بركة مياه ،رافضًا الحديث معه.
ٌ
لـكــن داخ ــل املـلـعــب ك ــان ه ـنــاك رج ــل
آخـ ـ ــر لـ ـق ــي انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ب ـح ـج ــم ت ـلــك
الـتــي عرفها رونــالــدو ،لكن بطريقة
ســاخــرة ،هــو م ــدرب منتخب أملانيا
يـ ــواك ـ ـيـ ــم ل ـ ـ ـ ــوف ،ال ـ ـ ـ ــذي دف ـ ـ ــع ح ـتــى
"امللك" الفرنسي إيريك كانتونا إلى

الحديث عن وضعه يديه في بنطاله
مـت ـف ـح ـصــا ن ـف ـس ــه ،ف ــي م ـش ـه ـ ٍـد غـيــر
اعتيادي في عالم الكرة.
ل ـك ــن وض ـ ــع ل ـ ــوف فـ ــي ه ـ ــذا امل ــوق ــف
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرج قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون أقـ ـ ـ ــل إح ـ ــراج ـ ــا
مـ ـم ــا عـ ــرفـ ــه مـ ـ ــدربـ ـ ــون آخـ ـ ـ ـ ــرون فــي
البطولة ،منهم مدرب بلجيكا مارك
ف ـي ـل ـمــوتــس ال ـ ــذي ل ــم ي ـع ــرف م ــدرب
ف ــي ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث ه ـج ــوم ــا مــن
ص ـح ــاف ـت ــه امل ـح ـل ـي ــة ع ـل ـيــه بــالـشـكــل
ال ـ ــذي ح ـص ــل م ـع ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا بـعــد
امل ـبــاراة األول ــى أمــام إيطاليا ،حيث
لم يعرف توظيف مجموعته املليئة
بــال ـن ـجــوم ،قـبــل أن ي ـت ــدارك الــوضــع
الحقًا .وفيلموتس كان متوقعًا منه
الكثير تمامًا كاملدرب اآلخر الذي بدا
مـحــرجــا أم ــام صـحــافــة بـ ــاده ،وهــو
اإلن ـك ـل ـيــزي روي هــودج ـســون ال ــذي
منتخب
انـتـظــر مـنــه ال ـعــالــم تـقــديــم
ٍ
قوي بعدما ظهر بهذه الصورة في
التصفيات وفــي املـبــاريــات الــوديــة،
ل ـك ــن فـ ـج ــأة ت ـغ ـ ّـي ــر األس ـ ـلـ ــوب ،وب ــدا
م ـن ـت ـخــب "األس ـ ـ ـ ــود الـ ـث ــاث ــة" أش ـبــه
بمنتخب عادي.
ٍ
ل ـن ـن ـ َـس ال ـس ـل ـب ـي ــات ول ـن ـت ـح ــدث عــن
ب ـع ــض اإليـ ـج ــابـ ـي ــات فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء .ل ـ ـفـ ــت تـ ـعـ ـلـ ـي ــق لـ ـل ــدول ــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـس ــاب ــق ل ــي دي ـك ـســون
ل ـي ـص ــف م ـ ـ ــدى روعـ ـ ـ ــة أداء ال ـن ـج ــم
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أنـ ـ ــدريـ ـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـت ــا،
إذ قـ ــال" :إذا ُم ـن ـحــت نـعـمــة الـتـمـتــع
ـوم واح ـ ــد ،فـلــن
ب ـ ـقـ ــدرات خ ــارق ــة لـ ـي ـ ٍ
أطـ ـل ــب أن أكـ ـ ــون غ ـي ــر م ــرئ ــي أو أن
أطير ،بل أطلب أن أكون إينييستا".
"الـ ــرسـ ــام" كـ ــان رائـ ـع ــا بــال ـف ـعــل مـنــذ
امل ـب ــاراة األولـ ــى لـبـطــل أوروب ـ ــا أمــام
تـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــا ،ح ـ ـيـ ــث س ـ ـحـ ــر ال ـج ـم ـي ــع
َ
املهندسة.
بمهاراته وتمريراته
اسـ ـ ٌـم آخ ــر يـمـكــن أن ي ـتــرك الـبـطــولــة
ع ـظ ـي ـم ــا ،وق ـ ــد ي ـم ـحــو ك ــل م ــا فـعـلــه
إيـنـيـيـسـتــا ح ـتــى اآلن ،وه ــو م ــدرب
إي ـط ــال ـي ــا أن ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي الـ ــذي
إذا رأي ــت كيفية تـحــرك رجــالــه على
أرض امل ـل ـعــب كـكـتـلــة واحـ ـ ــدة ت ــدرك
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب الع ـ ـت ـ ـبـ ــار إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا أحـ ــد
أبـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن ل ـل ـق ــب ،رغ ـ ــم أن ـهــا
ال ت ـضـ ّـم ن ـجــومــا ك ـب ــارًا ك ـمــا درج ــت
ع ـل ـيــه ال ـ ـعـ ــادة .ه ــو ب ـب ـســاطــة ي ـعــود
ل ـ ــزرع ال ـث ـقــافــة اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
فــي الـلـعـبــة حـيــث ال ــدف ــاع الصحيح
هــو املـفـتــاح األول لـكــل ش ــيء ،ولكي
نتأكد من هذا األمر علينا أن نتذكر
ّ
سويًا التمريرة الرائعة لقلب الدفاع
ليوناردو بونوتشي إلى إيمانويلي
جاكيريني الــذي سجل أول أهــداف
الـ ـطـ ـلـ ـي ــان فـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة.اسـ ـ ٌـم آخ ــر
يمكن أن يترك البطولة عظيمًا ،وقد
يمحو كــل مــا فعله إينييستا حتى
اآلن ،وهــو مــدرب إيطاليا أنطونيو
كونتي الــذي إذا رأيــت كيفية تحرك
رجـ ــالـ ــه ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب كـكـتـلــة
واحدة تدرك السبب العتبار إيطاليا
أحد أبرز املرشحني للقب ،رغم أنها
ال ت ـضـ ّـم ن ـجــومــا ك ـب ــارًا ك ـمــا درج ــت
ع ـل ـيــه ال ـ ـعـ ــادة .ه ــو ب ـب ـســاطــة ي ـعــود
ل ـ ــزرع ال ـث ـقــافــة اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
فــي الـلـعـبــة حـيــث ال ــدف ــاع الصحيح
هــو املـفـتــاح األول لـكــل ش ــيء ،ولكي
نتأكد من هذا األمر علينا أن نتذكر
ّ
سويًا التمريرة الرائعة لقلب الدفاع
ليوناردو بونوتشي إلى إيمانويلي
جاكيريني الــذي سجل أول أهــداف
الطليان في البطولة.

