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حبس أنفاس في «لينينغراد»

فرنسا والدنمارك« :بال طعم وال لون»
أداء ممل قـ ّـدمــه منتخبا فرنسا والــدنـمــارك
فــي مـبــاراتـهـمــا األخ ـيــرة لـحـســاب املجموعة
الثالثة ،التي احتضنها ملعب لوجنيكي في
العاصمة الروسية موسكو .هـكــذا ،ضمنت
فــرن ـســا ص ـ ــدارة امل ـج ـمــوعــة بـ ــ 7ن ـق ــاط ،فيما
ّ
ّ
حلت الــدنـمــارك ثانية بــ 5نـقــاط ،فيما حلت
ال ـب ـيــرو ثــال ـثــة ب ـث ــاث ن ـق ــاط ب ـعــد ف ــوز على
أستراليا الرابعة بنقطة واحدة .مباراة «بال
طعم وال لون» انتهت بالتعادل السلبي ،وهو
اللقاء ّ
األول الذي ينتهي بنتيجة سلبية في
مــونــديــال روس ـي ــا .م ــدرب «ال ــدي ــوك» ديــديــه
دي ـش ــان أراح عـ ــددًا م ــن الع ـب ـيــه األســاس ـيــن
أبرزهم كيليان ّ مبابيه وبــول بوغبا ،ولعب
بــأسـلــوب متحفظ وم ــن دون انــدفــاع بــدنــي،
وكأنه لم يكن يريد أكثر من التعادل إلراحة
الع ـب ـيــه وت ـج ـنــب اإلصـ ــابـ ــات ق ـبــل االن ـت ـقــال
للدور الثاني ،حيث الجهد سيكون مضاعفًا
فــي مــرحـلــة خ ــروج امل ـغ ـلــوب .األس ـل ــوب ذاتــه
ان ـت ـه ـجــه مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ال ــدنـ ـم ــارك أوج ــه
هــاريــدي ال ــذي ك ــان يكفيه الـتـعــادل للعبور
إلى دور الـ ،16مقابل خسارة أستراليا وهذا
ما حدث.
بدأ ديشان املباراة بمهاجميه أوليفيه جيرو
وأن ـطــوان غــريــزمــان ،ولـكــن لــم ينجح الديكة
ب ــال ـت ـس ــدي ــد ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـ ـحـ ــارس كــاس ـبــر
شمايكل ّإل مـ ّـرة واحــدة خالل الشوط ّ
األول.
ّ
تأخرت الفرص حتى الدقيقة  30عندما سدد
عثمان ديمبيلي كرة ضعيفة جانبت مرمى
الـ ـح ــارس كــاس ـبــر ش ـمــاي ـكــل .ف ـشــل ال ـه ـجــوم
ّ
الدنماركية ،ولم
الفرنسي باختراق الدفاعات
تنجح تسديداتهم من خارج منطقة الجزاء.
املنتخب اإلسكندينافي اعتمد على الكرات
الـعــرضـ ّـيــة ولـكــن العبيه عـجــزوا عــن تحويل
ال ـفــرص إل ــى أهـ ــداف ،لينتهي ال ـشــوط ّ
األول
بأداء ونتيجة سلبيني.
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي س ـي ـطــر ال ــدن ـم ــارك ـ ّـي ــون
ّ
نسبيًا على مجريات األم ــور ،وخلقوا عــددًا
م ــن الـ ـف ــرص ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـ ـحـ ــارس سـتـيــف
مانداندا ،كان أبرزها كرة ثابتة عند الدقيقة

ّ
الفرنسية ،على رغــم بعض الـفــرص التي لم
ّ
تشكل خطرًا على مرمى شمايكل .ومن جهته
أشرك مدرب الدنمارك فيكتور فيشر وكاسبر
دول ـب ــرج م ـكــان بـيــونــي سيستو وأن ــدري ــاس
ك ــورن ـي ـل ـي ــوس ،إال أن ق ـل ـب ــي دف ـ ـ ــاع فــرن ـســا
ف ــاران وكيمبيمبي والظهير األيـمــن جبريل
س ـي ــدي ـب ــي ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن إي ـ ـقـ ــاف امل ـ ـحـ ــاوالت
ّ
الدنماركية ،بمساعدة من نغولو كانتيه.
األداء غير املقنع ألبناء املدرب ديشان استمر
لـلـمـبــاراة الثالثة فــي دور املـجـمــوعــات ،على
رغم الفوز باملبارتني األوليني أمام أوستراليا
البيرو بهدف من دون
بنتيجة ( 2ـ  )1وعلى ّ
رد .وك ــان الجميع يـتــوقــع أن ينتهج املــدرب
 1998كالعب،
الذي حقق كأس العالم في عام ّ
ً
أداء أك ـث ــر ه ـجــومـ ّـيــة خ ـصــوصــا أنـ ــه يمتلك
العـبــن عـلــى مـسـتــوى ع ــال فــي خــط الهجوم
أبــرزهــم مبابيه وغــريــزمــان ،إضافة إلــى بول
بوغبا وخلفهم نغولو كانتيه على مستوى
خط الوسط .وبهذه النتيجة ستكون مهمة
منتخب الدنمارك صعبة في دور الـ 16حيث
ّ
سيواجه منتخب كرواتيا القوي واملنظم.

فوز معنوي للبيرو

استمر األداء الفرنسي غير المقنع (يوري كورتيز ــ أ ف ب)

 52ل ـكــري ـس ـت ـيــان إي ــرك ـس ــن ص ـ ّـده ــا ح ــارس
املنتخب الفرنسي ونادي أوملبيك مارسيليا
عـلــى دفـعـتــن .فــي منتصف ال ـشــوط الـثــانــي
أش ــرك امل ــدرب الفرنسي العــب ن ــادي أوملبيك
ليون واملطلوب من نــادي ريــال مدريد نبيل
ً
فـقـيــر ب ــدال مــن أن ـط ــوان غــريــزمــان ،وكيليان
ً
مبابيه بــدال مــن عثمان ديمبلي ،فيما لعب
بينجامني مندي مكان لوكاس هيرنانديز،
ّ
إل أن خ ـي ــارات ديـشــامــب لــم تـغـ ّـيــر مــن واقــع
ّ
الـنـتـيـجــة الـسـلـبــيــة واألداء ال ـبــاهــت للديكة

خيارات ديشامب
لم ّ
تغير من واقع النتيجة
ّ
السلبية واألداء الباهت

حقق منتخب بيرو فوزًا معنويًا على نظيره
األسـتــرالــي بهدفني مــن دون رد ،فــي الجولة
الثالثة للمجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة
القدم في روسـيــا .وعلى رغــم الـفــوز ،خرجت
بيرو مع نظيرتها أستراليا ،في مباراة كنت
مـهـمــة لـلـكـنـغــرو ف ــي ظ ــل بـحـثــه ع ــن الـتــأهــل
لثمن النهائي ،ولكن البيرو تفوقت وفــازت.
وبهذه النتيجة ،ارتقت بيرو للمركز الثالث
في املجموعة برصيد  3نقاط ،وتجمد رصيد
أستراليا عند نقطة واحــدة في املركز الرابع
واألخـيــر .وأه ــدرت أستراليا عــددًا كبيرًا من
ال ـفــرص الـسـهـلــة ،بـعــد انــدفــاع العبيها أمــام
مرمى بيرو وســط انكماش كبير من جانب
املـنــافــس واالعـتـمــاد على الهجمات املــرتــدة.
وس ـي ـطــرت أس ـتــرال ـيــا ع ـلــى ال ـك ــرة ف ــي الــربــع
ساعة األخيرة ولكن من دون خطورة.

أرقام المونديال
األوروغواي وروسيا
 5أرقام

¶ روسيا أول منظم أوروبــي للمونديال يفشل في
تحقيق ثــاث انتصارات في دور املجموعات ،منذ
الثالثي إيطاليا  ،1990وفرنسا  ،1998وأملانيا في
2006

مصر والسعودية
 9أرقام

¶ أوروغ ــواي هــي الفريق األول الــذي يفوز بجميع
مبارياته الثالث في دور املجموعات في كأس العالم
منذ منتخب األرجنتني في مونديال فرنسا 1998
¶ الثنائي إدينسون كافاني ولويس سواريز نجحا
فــي التسجيل لبلدهما فــي ثــاث بـطــوالت مختلفة
لكأس العالم في  2010و 2014و.2018
¶ الروسي إيغور سمولنيكوف هو أول العب لبلد
منظم يـطــرد فــي املــونــديــال منذ مارسيل ديسايي
العب فرنسا في مونديال .1998
¶ وص ــل لــويــس س ــواري ــز إل ــى ال ـهــدف ال ـســابــع في
ب ـطــوالت ك ــأس الـعــالــم خـلــف أوس ـكــار ميغيز الــذي
سجل  8أهداف في النهائيات ألوروغواي.

¶ محمد صــاح أصبح أول العــب مصري يسجل
ثـنــائـيــة فــي املــونــديــال مـنــذ عـبــدالــرحـمــن ف ــوزي في
مونديال .1934
¶ هدف صالح جعل املنتخب املصري يتقدم على
الخصم ألول مره في تاريخ املشاركات بكأس العالم.
¶ سجل محمد صــاح هدفه رقــم  37مــع منتخب
مصر ويفصله هدف واحد عن التساوي مع محمد
أبوتريكة نجم مصر األسـبــق ،في املركز الخامس
بترتيب هدافي منتخب الفراعنة عبر التاريخ.
¶ رفــع صــاح رصـيــده مــن األه ــداف إلــى  50هدفًا
في  58خاضها في مختلف املسابقات مع ليفربول
ومنتخب مصر.
¶ املـصــري عـصــام الـحـضــري أصـبــح راب ــع حــارس
مــرمــى يتصدى لركلة ج ــزاء فــي أول ظـهــور لــه في
املونديال.
¶ أصبح الحضري ،البالغ من العمر  45عامًا ،أكبر
العب يشارك في كأس العالم ،متفوقًا على الحارس

ال ـكــولــوم ـبــي فــريــد م ــون ــدراج ــون ،الـ ــذي شـ ــارك في
نسخة  2014وعمره  43عامًا.
¶ هدف سلمان الفرج العب املنتخب السعودي هو
أكثر هدف متأخر في الشوط األول في تاريخ كأس
العالم منذ .1966
ً
¶ أنهى سلمان الفرج صيامًا طويال دام  12عامًا
عــن هــز الـشـبــاك لــأخـضــر الـسـعــودي فــي بـطــوالت
كأس العالم ،منذ آخر هدف سجله ياسر القحطاني
في مرمى تونس يوم  14يونيو /حزيران  ،2006في
بطولة كأس العالم التي أقيمت في أملانيا وقتها
¶ حقق املنتخب السعودي أول انتصار عربي في
النسخة الحالية للمونديال.

المغرب وإسبانيا
 6أرقام
¶ الهدف األول للمغرب في شباك إسبانيا يعد األول
ألسود األطلس في كأس العالم منذ مباراة اسكتلندا
عام .1998
¶ اإلسباني ايسكو اشترك في  12هدفًا خالل آخر
 15مباراة مع املنتخب اإلسباني بتسجيل عشرة
وصناعة هدفني.
¶ استقبل منتخب إسبانيا  12هــدفــا فــي آخــر 6
مـبــاريــات فــي كــأس الـعــالــم ،قبل ذلــك استقبلوا 12

هدفًا خالل  18مباراة.
¶ أسباس ساهم بـ 8أهداف في آخر  8مباريات له
مع إسبانيا سجل  5أهداف وصنع .3
¶ مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا يـفـشــل ف ــي ال ـف ــوز ب ــامل ـب ــاراة
األخيرة في دور املجموعات في كأس العالم للمرة
األولى منذ عام .1982
¶ ديفيد دي خيا حارس املنتخب اإلسباني سكنت
شباكه  4أهداف من أول  4تسديدات على مرماه في
مشواره بكأس العالم .2018

البرتغال وإيران
 3أرقام
¶ حــافــظ املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ع ـلــى سـجـلــه بـعــدم
الهزيمة في تاريخ املونديال عندما يبدأ بالتهديف
في املباراة ،بـ  13انتصار و 3تعادالت.
¶ نجحت البرتغال في التأهل من مرحلة املجموعات
لـلــدور ال ــذي يليه لـلـمــرة الــرابـعــة فــي تــاريـخـهــا ،بعد
 1966و 2006و.2010
¶ الـبــرتـغــالــي ري ـك ــاردو كــواريــزمــا هــو أك ـبــر العــب
يسجل في نهائيات كأس العالم عن عمر  34عامًا
و 272يــومــا ،منذ اإليــرانــي يحيي غوملحمدي أمــام
املكسيك في مونديال  2006عن عمر  35عامًا و84
يومًا.

صافرة البداية

األرجنتين تخرج من عنق الزجاجة
ً
ً
هذا ما حدث فعال :تحول ملعب «سان بطرسبرغ بارك» فجأة إلى أشهر مالعب كرة القدم في األرجنتين .لم يكن سحرًا وال
بصغيرهم وكبيرهم .ال حاجة للسؤال عن السبب وراء
شعوذة ،بل كان األمر بفعل أبناء األرجنتين الذين صرخوا وبكوا فرحًا
ُ
ذلك .روخو سجل الهدف الذي جعل شمس األرجنتين تشرق .نعم ،األرجنتين تقصي نيجيريا وتقهر أيسلندا وتعبر إلى الدور
الثاني .رفض ميسي أن يحرم محبيه من مشجعي األرجنتين وغيرهم ،رفض أن يحرم الجميع البلدالذي طالماأعطى للبطولة
رونقًا مختلفًا .من َيد مارادونا في المكسيك ،إلى قدم ميسي في موسكو :الحكاية مستمرة
حسن عطية
تـ ـح ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ــا ت ـح ـ ّـم ــل
األرجـنـتـيـنـيــون الـضـغــط الــرهـيــب.
هكذا بــدأت امل ـبــاراة :تـخـ ّـوف وحــذر
نـ ـيـ ـجـ ـي ــري وع ـ ـ ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـخ ـل ــف
مـ ــن ع ـن ــاص ــر امل ـن ـت ـخ ــب اإلف ــري ـق ــي
ال ــذي بـحــث عــن م ــرت ـ ّـدة فــي دقــائــق
امل ـبــاراة األول ــى .لــم تكن األرجنتني
ً
أحسن حــاال ،األرجنتينيون كانوا
فاقدين للتركيز .أثبت ماسكيرانو
أن ــه وق ــت الــرح ـيــل .كــل ه ــذه األم ــور
ك ــان ــت واضـ ـح ــة ف ــي ال ــرب ــع ســاعــة،
ّ
ولـ ــم ي ـشــكــل أب ـن ــاء بــوي ـنــس آي ــرس
أي خـطــر عـلــى املــرمــى الـنـيـجـيــري،
إال كلما ملــس ميسي الـكــرة .جــاءت
الــدقـيـقــة الــراب ـعــة عـشــرة لتثبت أن
ك ــل م ــا اح ـتــاج ـتــه األرج ـن ـت ــن كــان
بعض التغييرات .تـمــريــرة طويلة
من البديل الذي لم يحضر أساسيًا
ف ــي أول مـ ـب ــارات ــن ،ك ــان ــت كـفـيـلــة
ب ــإس ـع ــاد امل ــاي ــن م ــن املـتـسـمــريــن
خ ـل ــف الـ ـش ــاش ــات وف ـ ــي م ــدرج ــات
امل ـل ـع ــب .رفـ ــع بــان ـي ـغــا رأسـ ـ ــه ،رمــق
ميسي بنظرة مــن بعيد ثــم منحه
الـكــرة ،لتأتي اللحظة التي يصرخ
فيها املعلقون :ميسي ّ
سجل أخيرًا.
التبديالت التي كانت حاضرة من
قبل املدرب األرجنتيني سامباولي
منحت ميسي الحرية في التحرك،
حـيــث اسـتـطــاع االق ـت ــراب أك ـثــر من
منطقة الجزاء ،في ظل ثقة بانيغا
الـ ــذي خ ـفــف ع ــن «ال بــول ـغــا» عــبء
صـنــاعــة الـلـعــب والـ ـخ ــروج بــالـكــرة
مــن الـخـلــف إل ــى األمـ ــام .انـحـصــرت
امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي وسـ ــط
امليدان ،مع استحواذ أرجنتيني .لم
تستوعب نيجيريا صدمة الهدف
األول .اع ــاد إي ـبــر بــانـيـغــا مــا فعله
م ــع م ـي ـســي ،ل ـكــن ال ـت ـم ــري ــرات هــذه
ارتكب ليون
املرة كانت ًلدي مارياً .
بالغون خطأ ،وتلقى بطاقة صفراء،
مانعًا ان ـفــرادًا ألنخيل ليمنعه من
ـان .لكنه
ف ــرص ــة تـسـجـيــل هـ ــدف ثـ ـ ـ ٍ
مـنـحــه ض ــرب ــة ح ـ ــرة .ت ـهـ ّـيــأ ميسي
لـلـتـســديــد وتـ ـق ـ ّـدم لـيـمـنـعــه الـقـ ّـائــم
م ــن االحـ ـتـ ـف ــال م ـ ـجـ ــددًا .ل ــم تـحــلــق
النسور في سماء سان بطرسبرغ
في الحصة األولى .في الوقت الذي
قــرعــت فـيــه ثـنــائـيــة ميسي بانيغا
أج ـ ـ ـ ــراس ال ـ ـع ـ ــودة األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة،
وارس ـ ــل مـ ــارادونـ ــا بـضـحـكــاتــه في
ً
املــدرجــات بــدال من الدموع كما في
امل ـب ــارات ــن الـســابـقـتــن شـ ــرارة أمــل
العودة في املونديال.
انقلب السحر فــي الـشــوط الثاني.
وك ـ ــأن غ ــرن ــو ره ـ ــور س ـقــى العـبـيــه
أك ـس ـيــر ال ـح ـي ــاة .بـ ــادر رفـ ــاق جــون
أوبــي ميكيل إلــى التقدم والضغط
بغية تحقيق الـتـعــادل ،فــي الوقت
الذي عاد فيه األرجنتينيون إلى ما

كانوا عليه في أول مباراتني .حالة
عليهم،
مــن الـضـيــاع كــانــت طاغية ً
ل ـيــرت ـكــب م ــاس ـك ـي ــران ــو خـ ـط ــأ ك ــان
يـمـكــن ت ـفــاديــه ،عـلـمــا أن احتسابه
قــد ال يـكــون صحيحًا ،حـيــث أشــار
الـ ـت ــرك ــي ش ــاك ـي ــر إل ـ ــى ركـ ـل ــة جـ ــزاء
دون أي ت ــردد ،رافـضــا اللجوء إلى
«تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو» .ت ـقــدم مــوزيــس
وس ـ ـجـ ــل ه ـ ـ ــدف الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ل ـي ـع ـيــد
حلم الـتــأهــل إلــى ثمن النهائي .لم
ي ـقـ ّـدر ســامـبــاولــي أن عـلـيــه إخ ــراج
م ــاس ـك ـي ــران ــو ودي م ــاري ــا ال ـلــذيــن
غــابــا بدنيًا وذهـنـيــا .لــم يستوعب
أن ـ ــه وق ـ ــت الـ ـهـ ـج ــوم ،ألن ال ـت ـع ــادل
يعني تأهل نيجيريا .لم يفهم أحد
بعد مشكلته مع باولو ديباالّ .
مرت
خمس وعشرون دقيقة على الشوط
الثاني ليبتعد ميسي شيئًا فشيئًا
عن أجــواء املباراة نتيجة للتراجع
الـبـ ّـدنــي ال الــذهـنــي ،إذ اضـطــر إلــى
تسلم الـكــرة مــن الخلف مــن جديد
ل ـت ـظ ـهــر ع ـل ـيــه م ــام ــح ال ـت ـع ــب ألن
زم ــاءه أصـبـحــوا خ ــارج التغطية،
في ظل تراجع الخصم إلى الخلف
واالعتماد على املرتدات.
ح ـ ــاول امل ـش ـج ـعــون تـحـفـيــز أب ـطــال
العالم مرتني ،لكن خـيــارات املــدرب
مارادونا على المنصة (بول إيليس ــ أ ف ب)

قدم األرجنتينيون
شوطًا أول استحوذوا
فيه على الكرة أكثر
من النيجيريين

أدخلتهم دوام ــة الـيــأس والشكوك
في ما إذا كانت األرجنتني ستفوز
ً
أو ال .دخل ميزا بدال من دي ماريا
لـ ـت ــزداد ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام حــول
خ ـ ـي ـ ــارات امل ـ ـ ـ ـ ــدرب .انـ ـطـ ـل ــق أح ـم ــد
ً
موسى من الجهة اليسرى ،محاوال
تــوزيــع ال ـكــرة ،لكن التغطية كانت
حاضرة من روخو لتحوم الشكوك
حول شرعية تصديه بالرأس حيث
ارتـ ـ ّـدت ال ـكــرة إل ــى ي ــده ،األم ــر الــذي
دفع التركي إلى االستعانة بتقنية
الـفـيــديــو ،لكنه لــم يتأثر بالضغط
اإلفريقي عليه ،واتخذ القرار بعدم
احتساب أي شيء .والحقًا تبني أن
اللمس غير مقصود ،وأنها لم تكن

ضربة ج ــزاء .انتفضت األرجنتني.
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد االنـ ـتـ ـص ــار
وم ـتــاب ـعــة م ـش ــواره ــا ،م ــن دون أي
ن ـت ـي ـج ــة ،فـ ــي ظـ ــل صـ ـم ــود دف ــاع ــي
لـلـنـيـجـيــريــن .بــديــل كــاب ـيــرو أبقى
على آمال منتخب بالده في تصديه
لـكــرة إيـغــالــو .ج ــاءت الدقيقة التي
قــد يرسمها األرجنتينيون وشمًا
ع ـل ــى أج ـ ـسـ ــادهـ ــم« :تـ ــوزي ـ ـعـ ــة» مــن
بافون تلقفها روخو ـ الذي تعرض
للكثير مــن االنـتـقــادات ـ ـ وأسكنها
الـشـبــاك .كــل مـ ّـن فــي امللعب احتفل
كـمــا لــو أن ـهــا الــلـحـظــة ال ـتــي ّ
سجل
فيها مــارادونــا هــدف الـفــوز بكأس
العالم في املكسيك .1986
حققت األرجـنـتــن مــا كــان مطلوبًا
منها ،التأهل إلى الدور الثاني .رغم
كل شــيء ،تأهلت قبل أملانيا وقبل
البرازيل ،وبنقطة واحــدة فقط أقل
من إسبانيا ،رغم الضغوط الهائلة
على أعظم العــب فــي الـتــاريــخ .لكن
األمور يجب أن تتغير في مواجهة
فرنسا التي لم تكن مقنعة في دور
املـ ـجـ ـم ــوع ــات أي ـ ـضـ ــا .لـ ــم يـسـتـحــق
املنتخب النيجيري هذه الخسارة،
ولكن كما قال األملاني رهور مدرب
نيجيريا« :هذه الحياة ،وهذه هي
كــرة ال ـقــدم» .سيبدأ ال ــدور الثاني،
ً
الطريق إلى موسكو ما زال طويال.

كرواتيا تتصدر
أن ـه ــى امل ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي أح ــام
ن ـظ ـيــره اآلي ـس ـل ـنــدي بــال ـتــأهــل إلــى
ال ــدور الـثــانــي ،عـنــدمــا تغلب عليه
بهدفني لهدف ،في الجولة الثالثة
للمجموعة الــرابـعــة لـكــأس العالم
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم املـ ـق ــام ــة ف ــي روسـ ـي ــا.
وبـهــذه النتيجة ،تتصدر كرواتيا
املـجـمــوعــة بــرصـيــد  9ن ـق ــاط ،فيما
ظـ ـل ــت آيـ ـسـ ـلـ ـن ــدا ب ـن ـق ـط ــة واح ـ ـ ــدة
ف ــي امل ــرك ــز ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر .وق ــدم
ال ـفــري ـقــان مـ ـب ــاراة ســري ـعــة لـلـغــايــة
سيطر على أغلب أوقاتها املنتخب
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ،وك ــان ــت ال ـس ــرع ــة أه ــم
سمة في اللقاء ،خاصة في الجانب
ُ
ال ـه ـج ــوم ــي م ــن ال ـف ــري ـق ــن .ول ـ ِـع ــب
ال ـش ــوط األول ف ــي وت ـي ــرة ســريـعــة
للغاية ،خاصة من جانب آيسلندا،
ال ـتــي شـكـلــت خ ـط ــورة كـبـيــرة على
م ــرم ــى ل ــوف ــري كــال ـي ـن ـي ـتــش ،ال ــذي
ن ـجــح ف ــي إن ـق ــاذ م ــرم ــاه م ــن ثــاثــة
أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ـحـ ـقـ ـق ــة ،رغـ ـ ـ ــم س ـي ـط ــرة
كــرواتـيــا عـلــى مـجــريــات الـلـعــب في
أغلب أوق ــات الـشــوط .وفيما كانت
النتيجة متعادلة ،وفي الدقيقة ،90
أطلق إيفان بيريسيتش رصاصة
الـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى اآلي ـ ـس ـ ـل ـ ـنـ ــديـ ــن،
بــالـهــدف الـثــانــي لـكــرواتـيــا ،ليعلن
ت ـص ـ ُّـدر بـ ــاده لـلـمـجـمــوعــة بـثــاثــة
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ،وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي امل ـ ـب ـ ــاراة
بهدفني لهدف.

كرة القدم والزمن
أحمد محسن
يقول أنطونيو نيغري إنه ال ينبغي أن نأخذ
التركيبة االقتصادية مليالن اإليطالي على
محمل ال ـجـ ّـد .رغ ــم «مــاركـسـيــة» نيغري،
لناد ِلعب
والطبيعة الرأسمالية الواضحة ٍ
دورًا واضـ ـح ــا ف ــي م ـس ــان ــدة س ـيــاســات
ش ـخ ـص ـيــة م ـف ــرط ــة ف ــي أول ـي ـغــارش ـي ـت ـهــا
كسيلفيو برلوسكوني ،فإن نيغري يعتبر
ميالن في نهاية األمر «الفريق الذي ّ
أحبه
والده» .وفي الوقت ذاته :الفريق الذي ّ
يحبه
أوالده .املسألة متعلقة بــالــزمــن .املفاجأة
أن نيغري ،مطلع الستينيات ،شــارك في
تــأس ـيــس «األل ــوي ــة ال ـح ـم ــراء وال ـ ـسـ ــوداء»،
وهي منظمة ال عالقة لها باأللوية الحمراء
ال ـت ــي يـعــرفـهــا ال ـج ـم ـيــع .ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت،
ّ
يشجعون
ك ــان الـيـســاريــون فــي إيـطــالـيــا
ّ
يشجعون انترميالنو.
ميالن ،واليمينيون
ونيغري ليس ساذجًاِ ،مثل املشجع الذي
يخلط بــن بوتني وستالني فيعتبر األول
ّ
ّ
ويشجع روسيا ظنًا منه أنه
للثاني،
امتدادًا
ً
يسدي خدمة لحركات التحرر في العالم.
ّ
ّ
يسجل
املشجع الذي
وال نتحدث هنا عن
م ــوق ـف ــا س ـيــاس ـيــا م ــن داخـ ـ ــل ال ــري ــاض ــة،
فــاألخـيــر يتسم بالحقيقة والـتـصــالــح مع
الواقع ،ويمكن أن يكون سقراط البرازيلي
أو ادواردو غاليانو ،وال يمكنه أن يكون
فالديمير بوتني أو سيلفيو برلوسكوني،
الـلــذيــن يـقـعــان فــي الـخــانــة األولـيـغــارشـيــة
ّ
املشجع الــذي يفتح
نفسها .نتحدث عن
ّ
عينيه صباحًا على املــونــديــال ويصنف
نفسه مشجعًا «جيوسياسيًا» يــرى في
كــأس العالم فــي موسكو إحـيـ ًـاء للتوسع
السوفياتي ،ويغلقهما قبل الليل مطمئنًا
إلى أن بوتني ورث طباع آل رومانوف التي
تنشد البورجوازية وال تصل.
فــي ال ــواق ــع ،اسـتـغــل بــرلــوسـكــونــي ميالن
لغايات سياسية تنطلق في أساسها من
خلفية اقـتـصــاديــة ،وفــي حــادثــة مشابهة
ف ـعــل ف ـيــديــا م ــع امل ـن ـت ـخــب األرجـنـتـيـنــي
الفائز بكأس العالم في  ،1978مستثمرًا
ف ــوز األرج ـن ـتــن لـتـمــزيــق ال ــرئ ــات الباحثة
ع ــن الـ ـه ــواء ف ــي املـ ــدرجـ ــات .م ــن الـصـعــب
جدًا التمييز بني عدة مفردات مستخدمة
«من تحت» في حقل واحد هو كرة القدم،
كالتعاطف والــدعــم والتشجيع ،ومفردات
«مـ ـ ـض ـ ــادة» ،ع ـل ــى م ـق ــاس ال ــذي ــن «فـ ــوق»
كــاالس ـت ـغــال واالس ـت ـث ـم ــار .صـحـيــح أن
هناك رياحًا يسارية تنبعث من روزاريو،
أو تـحـتــل ل ـي ـفــورنــو ،ول ـكــن يـبـقــى الـعــامــل
ً
الــزم ـنــي ع ــام ــا قـيــاسـيــا ض ــروري ــا لفهم
ّ
املشجع والفريق الذي يشجعه،
العالقة بني
وال بديل من هايدغر لفهم هذا العامل .ال
يوجد شــيء اسمه حاضر عند هايدغر،
ونـ ـح ــن مـ ـج ــرد آالت وظ ـي ـف ـت ـهــا ت ـحــويــل
املاضي إلى مستقبل .هذا فقط ما ّ
يفسر
عالقتنا بالزمن وبــالــوجــود ،وهــذا أيضًا،
ّ
مشجع
لـلـمـفــارقــة ،م ــا ق ــد يـفـ ّـســر عــاقــة
ك ــرة ال ـق ــدم ب ـمــن ي ـخ ـتــاره وي ــرف ــع صــوتــه
ألج ـل ــه .إن ــه يــرفــض الـتـخـلــي ع ــن املــاضــي
وعــن املستقبل .الـحــاضــر لـيــس مــوجــودًا
فــي حـســابــاتــه .ورغ ــم كــل الـحــديــث «غير
الرياضي» أعــاه ،ورغــم كل شــيء ،يمكن
إسقاط ما يأتي :الفرق التي تلعب اآلن ال
تـلـعــب بـحــاضــرهــا ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ال
تلعب خارج الزمن .إنها تلعب باسم الذين
يشجعونها ،إمــا مــن أجــل املــاضــي ،وإمــا
من أجل املستقبل .وتلك عالقتنا بالزمن،
ووحده هايدغر كان على حق.

