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ألنه مارادونا

حسن رمضان

علي زين الدين
ّ
س ـج ــل مـ ــاركـ ــوس روخ ـ ـ ــو ه ـ ــدف ت ــأه ــل
األرجـ ـنـ ـت ــن إل ـ ــى دور ال ـ ـ ـ ــ 16مـ ــن ك ــأس
العالم .صعد ليونيل ميسي على ظهر
زم ـي ـل ــه ،صـ ــارخـ ــا ،ت ـل ــك ال ـص ــرخ ــة ال ـتــي
ّ
تفهمها املتابعون ،والـتــي ربما تحكي
ّ
ضغط نفسي كبير تعرض له نجم
عن
ٍ
ـي» .ب ـك ــى امل ـش ـج ـعــون
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ّ
ال ـن ـي ـج ـي ــري ــون .تـ ــأثـ ــر العـ ـب ــو مـنـتـخــب
«الـنـســور ال ـخ ـضــراء» .كــل ه ــذا ،والـعــالــم
ٓ
ان ـش ـغــل ب ـش ــيء اخ ـ ــر ،ل ـيــش ب ـع ـي ـدًا عــن
الـحــدث ،إال أنــه فـجــأة ،بــات هــو الـحــدث.
دي ـ ـي ـ ـغـ ــو مـ ـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ــرف ـ ــع اإلص ـ ـبـ ــع
الــوسـطــى لـحـظــة تسجيل ه ــدف الـفــوز.
ـص أو م ـج ـمــوعــة .ال
يــوج ـهــه إلـ ــى ش ـخ ـ ٍ
يهم فهذا مــارادونــا .بعد دقــائــق ،تظهر
الـشــاشــة أيـقــونــة األرج ـن ـتــن ،نــائــم على
املـ ــدرجـ ــات ،أو رب ـم ــا م ـغ ـمــى ع ـل ـيــه ،في
حني يقاتل الالعبون على أرض امللعب
ـدف منتظر ،ثــم ُينقل مــن امللعب إلى
لـهـ ٍ
ّ
صحية سيئة.
املستشفى ،وهــو بحالةٍ
مارادونا هو مارادونا.
ُ َّ
لــم يــؤكــد مــا إذا كــان م ــارادون ــا «سقط»
بسبب انـفـعــالــه بـعــد ال ـهــدف ،أو لسبب
ٓ
ص ـحــي اخ ـ ــر ،إال أن ح ــام ــل ل ـقــب كــأس
العالم  ،86الذي كان قريبًا من املوت قبل
نحو عشر س ـنــوات ،لــم يكن «طبيعيًا»
ليلة أول من أمس .الطبيعي ،هو مشهد
رف ــع م ــارادون ــا إص ـب ـعــه الــوس ـطــى .أم ـ ٌـر
ّ
تقبله الجمهور ،ألنه مارادونا ،ولو كان

يعلم األسطورة
أن الكاميرات دائمًا
مصوبة نحوه

مارادونا أيقونة األرجنتين (جوسيبي كاكاشي ــ أ ف ب)

ٓ
شخصًا اخــر ،ملا كانت ردود الفعل هي
عينها .الـفـيــديــو ال ــذي يظهر فـيــه وهــو
يـخــرج مــن املنصة ليتلقى الـعــاج قبل
نقله إلى املستشفى بعد نهاية املباراة،
يــوضــح أن ديـيـغــو رب ـمــا ك ــان مـخـمــورًا.
ـص مـتــأثـ ٍـر
ه ــذه لـيـســت ان ـف ـع ــاالت ش ـخ ـ ٍ
م ــن فـ ــوز م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ف ــي ال ــدق ــائ ــق
مارادونا،
األخيرة ،لكن مرة جديدة ،ألنه
ّ
ستتخطى الجماهير املــوضــوع وكــأنــه
لم يكن .هذا مارادونا الشغوف ،والعالم

شغوف بمارادونا أيضًا.
شـــــ ٌ
ـيء م ـ ــا ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ب ــاب ــن
ٌ
األرجـنـتــن .ش ــيء مــن الـ«نوستالجيا»
ل ــاع ـ ٍـب ق ــاد مـنـتـخــب بـ ــاده إل ــى ال ـفــوز
بكأس العالم ،وجاء بلقب الـ«سكوديتو»
لنابولي االيطالي .شـ ٌ
ـيءُ ،يجبرنا على
ّ
أن ال نكره مارادونا الالعب ،الذي تحول

إل ــى م ــدم ــن ب ـع ـيــون امل ـي ــدي ــا ،وأسـهـمــت
الدعاية األميركية بتشويه صورته ألنه
يحب غيفارا وفيديل واألرجنتني ،انتظر

ال ـفــرصــة أول م ــن أمـ ــس ،ورفـ ــع إصـبـعــه
الوسطى فــي امللعب .يـقــول عنه بيليه،
ٌ
إن ــه م ـثــال سـيــئ لـلـشـبــاب ـ ـ لـكــن لبيليه
أم ــراض ــه فـهــو «حــديــث نـعـمــة» ـ ـ ويـقــول
عــن نفسه أي ـضــا ،أن ــه ال يـجــب أن يكون
ً
م ـثــا أع ـلــى لــاع ـبــن .وألنـ ــه م ــارادون ــا،
ستكون الصورة التي التقطت له لحظة
تسجيل الهدف ،مادة لطيفة ،وسيتمنى
الجمهور عودته إلى امللعب في املباراة
امل ـق ـب ـلــة ،مل ـشــاهــدة جــديــد ال ــرج ــل ،ال ــذي

طـبـعــا ،سـيــرقــص ،وسـيـحـمــل ص ــورة له
أو لــأرج ـن ـتــن أو مل ـيـ ّـســي ،وسـيـنـفـعــل،
ّ
وهــو يعلم أن الكاميرات مسلطة عليه،
ثــم سيعود إلــى حيث يمكث ،ليفعل ما
يفعله مارادونا.
الـجـمـهــور يـحــب الـبـطــل ،بعيوبه أيـضــا،
ط ــامل ــا أنـ ــه ب ـط ـل ـهــم ال ـ ـخـ ــاص .مـ ــارادونـ ــا
أيقونة األرجنتني ،كان وسيبقى ،مهما
فـعــل ،حتى وإن الـتــف حــولــه مساعدون
ملنعه من السقوط من على حافة املنصة
ّ
الرئيسية .م ــارادون ــا هــو املـخــلــص« ،يد
ّ
الـلــه» الـتــي ســطــرت تاريخًا لألرجنتني،
وأبـ ـن ــاء هـ ــذا ال ـب ـلــد ال ــات ـي ـن ــي ،ي ــري ــدون
البطل ،أو أكثر من بطل ،كرسمة لتشي
ً
وسواء
غيفارا يرتدي قميص مارادونا.
رف ــع م ـيـ ّـســي ك ــأس ال ـعــالــم أو ل ــم يـفـعــل،
دييغو أرماندو مارادونا سيبقى أيقونة
األرجـنـتــن الــريــاضـيــة .وليسعد العالم
ّ
بميسي وبالكأس الذي جاء به «إلدييز»
ٓ
إلى بيونس ايرس منذ  32عامًا.

أرقام المونديال

كرواتيا وآيسلندا
 3أرقام

¶ حققت كرواتيا ثالثة انتصارات متتالية في كأس
العالم ملرة األولى في تاريخها
¶ نجح ميالن باديلي في تسجيل أول هدف له مع
كرواتيا في املونديال.
¶ سجل اآليـسـلـنــدي غيلفي سـيـغــوردســون ركلة
ال ـجــزاء رق ــم  17فــي مــونــديــال روس ـيــا كــأكـبــر عــدد
تشهده بطولة كــأس عالم بالتساوي مــع مونديال
فرنسا .1998

األرجنتين ونيجيريا
 8أرقام
¶ عادل ليونيل ميسي رقم دييغو أرماندو مارادونا
بالتسجيل في ثالث نسخ من بطولة كأس العالم.
¶ نجح ميسي فــي إح ــراز أول أهــدافــه فــي النسخة

سنكون اليوم على موعد مع الجولة
األخ ـي ــرة «ال ـحــاس ـمــة» م ــن املـجـمــوعــة
الثامنة واألخيرة .ملن ال يعلم بماهية
هذه املجموعة ،فتلك كانت «مجموعة
املـ ــوت» حـتـمــا .تـمـتـلــك املـجـمــوعــة في
صـفــوفـهــا أرب ـعــة منتخبات متقاربة
املستوى .يمكن ألي منتخب من هذه
املنتخبات تحقيق الفوز في أي مباراة
تجمع بينها .وج ــود كــل مــن اليابان
وكــولــومـبـيــا والـسـنـغــال وبــول ـنــدا في
مـجـمــوعــة واح ــدة يكفينا لـنـعــرف كم
قوية هذه املجموعة وكم من التقلبات
التي يمكن أن تشهدها .األمر الوحيد
ّ
الذي ُحسم حتى اآلن فيها ،هو تأكيد
خــروج املنتخب البولندي من بطولة
كأس العالم رغم بقاء مباراة لم تلعب
بعد .منتخب «البولسكا» على الورق،
وق ـب ــل ب ــداي ــة امل ــون ــدي ــال ،ك ــان يعتبر
امل ـن ـت ـخــب األفـ ـض ــل واألق ـ ـ ــوى م ــن بني
باقي املنتخبات في مجموعته ،وأكبر
دل ـي ــل ع ـلــى ذلـ ــك ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــاملــي
لـبــولـنــدا وال ـتــي تـحـتــل املــركــز الـثــامــن
عــامل ـيــا .م ــا ك ــان مـفــاجـئــا ه ــو خ ـســارة
ليفاندوفسكي أحد أبرز املهاجمني في
العالم وقائد املنتخب بأول مباراتني
له في املجموعة أمام كل من السنغال
وكــولــومـبـيــا ( 0-3 ،1-2تــوال ـيــا) .لكن
م ـ ــا ق ـ ـ ّـدم ـ ــه ه ـ ـ ــذا املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ف ـ ــي ك ـل ـتــا
املباراتني لم يعطنا الحق لنعتبر بأن
الخسارات كانت ظاملة ،وأن كرة القدم
ال تـعـطــي دائ ـم ــا ال ـف ــوز مل ــن يستحق.
عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،لــم ت ـقـ ّـدم بولندا
ّ
نصدق أنها تحتل
األداء الذي يجعلنا
ّ
املركز الثامن عامليًا .أداء سيئ وعدم

خـلــق ف ــرص وك ــرات مبعثرة مــن دون
وجــود خطة محكمة وضعها املــدرب
البولندي نفالكا.
أداء املنتخب البولندي أمام املنتخب
الـسـنـغــالــي ك ــان مـتــواضـعــا ،وت ـحـ ّـول
إلى أداء كارثي في مباراة كولومبيا.
ث ــاثـ ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة ت ـل ـق ــاه ــا ت ـش ـيــزنــي
ح ــارس مــرمــى يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي
ل ــم ول ــن يـنـســاهــا الـشـعــب الـبــولـنــدي
وال حـ ـت ــى الـ ــاع ـ ـبـ ــن الـ ـب ــولـ ـن ــدي ــن.
اآلن املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة بــالـنـسـبــة إلــى
ب ــول ـن ــدا ،وأمـ ـ ــام م ـف ــاج ــأة املـجـمــوعــة
املنتخب الياباني ،من املمكن أن ّ
يقدم
«الـنـســور» مـبــاراة تحت شعار حفظ
مــاء الــوجــه ،ويـفــوزوا بنقاط املـبــاراة.
ولكن عزيمة منتخب «الـســامــوراي»
ال ـتــي رأي ـنــاهــا فــي امل ـبــاراتــن األول ــى
وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن ت ـف ــرض
س ـي ـطــرت ـهــا م ــن ج ــدي ــد وفـ ــي م ـب ــاراة
جديدة .املنتخب الياباني حقق الفوز
على منتخب «الـكــاكــاو» الكولومبي
بـنـتـيـجــة  ،1-2ل ـك ــن األم ـ ـ ــور ل ــم تـكــن

لم تعد المباراة
الثالثة واألخيرة
مهمة بالنسبة إلى
ليفاندوفسكي
ورفاقه البولنديين

طبيعية بالنسبة إلى فالكاو ورفاقه.
طرد العب االرتكاز كارلوس سانشيز
في الدقيقة الرابعة واحتسبت ركلة
ج ــزاء ّ
سجلها شنجي كــاغــاوا العــب
دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ال ـ ـحـ ــارس
أوسبينا .فــاز اليابانيون بــاملـبــاراة،
مستغلني النقص العددي في صفوف
املنتخب الكولومبي بنتيجة .1-2
فــي الـجــولــة الـثــانـيــة ،اختلفت األم ــور،
ت ـعــادل سـنـغــالــي يــابــانــي بـعــد م ـبــاراة
ح ـم ــاس ـي ــة بـ ــن االثـ ـ ـن ـ ــن ،ي ـق ــاب ـل ــه فــي
امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ف ــوز ســاحــق بثالثية
نظيفة للمنتخب الكولومبي وأداء كان
منتظرًا مــن رفــاق جايمس رودريغيز
الذي كان نجمًا للمباراة برفقة كل من
خ ــوان كوينيتيرو وخ ــوان كـ ــوادرادو.
إذًا ،لــم تعد امل ـبــاراة الثالثة واألخـيــرة
مـهـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى لـيـفــانــدوفـسـكــي
وكريتشوفياك وزيلينسكي ،فالذهاب
والـعــودة إلــى وارســو باتا محسومني.
ّأمـ ــا ع ـلــى ال ـ ــورق ،ونّ ـظ ـرًا إل ــى تــرتـيــب
هــذه املجموعة «املعقدة» ،فــإن الجولة
األخيرة ستكون حاسمة للفرق الثالثة
األول ـ ــى .ستلعب ال ـيــابــان مــع بــولـنــدا،
بـيـنـمــا س ـت ـكــون املـ ـب ــاراة األخ ـ ــرى هي
األكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة واألك ـ ـثـ ــر «نـ ـ ّ
ـديـ ــة» بــن
املـنـتـخـبــن ال ـكــولــوم ـبــي والـسـنـغــالــي.
ّ
اآلخ ــران سيلعبان على ورقــة التأهل،
ّ
وال ـف ــائ ــز يـضـمــن ال ـت ــأه ــل إل ــى دور ال ـ
 .16م ـن ـت ـخــب ال ـس ـن ـغ ــال ي ـع ـت ـمــد عـلــى
ال ـ ّـس ــرع ــة الـ ـت ــي ل ــدي ــه (سـ ــاديـ ــو مــانــي
ومباي نيانغ) ،باإلضافة إلــى العامل
ال ـبــدنــي ال ــذي ت ـف ـ ّـوق ب ــه الـسـنـغــالـيــون
عـلــى املنتخبني الـبــولـنــدي والـيــابــانــي
ف ــي املـ ـب ــارات ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن .ل ـك ــن ّفــي
الـجـهــة املـقــابـلــة ،يـلـعــب الـعــامــل الـفــنــي

واملهاري دورًا مهمًا في تشكيلة املدرب
األرجنتيني خوسيه بيكرمان .فوجود
كل من جايمس رودريغيز وكوينتيرو
وكوادرادو في التشكيلة يرفع من كعب
املـنـتـخــب ال ـكــولــوم ـبــي .ل ـكــن ه ــذه كــرة
القدم وليس الفوز دائمًا لألفضل.
دائمًا ما تحمل الجولة األخيرة في دور
املجموعات املفاجآت والحسم معها،
كما غيرها مــن املـجـمــوعــات .املنتخب
ّ
األرجـنـتـيـنــي تــأهــل إل ــى ال ــدور الثاني

بـعــدمــا ف ــاز عـلــى املـنـتـخــب النيجيري
وانتظار نهاية املباراة الثانية بني كل
من آيسلندا وكرواتيا .فهنا ،وفي هذا
الوقت من املجموعة ،ستكون املباراتان
ّ
متعلقتني إحداهما باألخرى .فإذا فاز
املـنـتـخــب الـكــولــومـبــي عـلــى الـسـنـغــال،
ستظل حظوظهم قائمة بالتأهل ،في
حالة واحدة فقط .خسارة «الساموراي
الـيــابــانــي» مــن أب ـنــاء «ن ـســور وارس ــو»
املكسورة األجنحة.

كان للعامل
المهاري دور
مهم في
فوز كولومبيا
(لويس
أكوستا ــ
أ ف ب)

لعنة الدقيقة األخيرة
الحالية للمونديال الروسي.
¶ ليونيل ميسي أول العــب يسجل هــدفــا كالعب
م ــراه ــق وك ــاع ــب ف ــي ال ـعـشــري ـن ـيــات وك ــاع ــب في
الثالثينيات في تاريخ كأس العالم.
¶ ّ
يعد انتصار اليوم هو الخامس لألرجنتني على
نيجيريا في تاريخ املواجهات املباشرة بينهما في
املونديال.
¶ فــرانـكــو أرمــانــي ال ـحــارس رق ــم  17ال ــذي يحمي
عرين األرجنتني في نهائيات كأس العالم ،وال يوجد
منتخب لديه عدد أكثر من ذلك.
¶ تجاوزت األرجنتني مرحلة املجموعات من كأس
الـعــالــم للمرة الــرابـعــة على الـتــوالــي (،2010 ،2006
 2014و.)2018
¶ نيجيريا ودعت دور املجموعات من كأس العالم
للمرة الثالثة في آخــر  4نسخ من املونديال شارك
فيها ( 2010 ،2002و.)2018
¶ مــاركــوس روخــو سجل هدفه الــدولــي الثالث مع
األرجنتني ،هدفان منها كانا أمام نيجيريا في كأس
العالم ( 2014واليوم).

فرنسا والدنمارك
 6أرقام

ظهوره األول في التشكيل األساسي للديوك خالل
بطولة كأس العالم.
¶ خ ــاض ديــديـيــه ديـشــامــب املــديــر الـفـنــي لفرنسا
املباراة رقم  79ليعادل رقم ريمون دومينيك ،مدرب
الديوك السابق.

بيرو وأستراليا
 4أرقام

ُ
¶ بعد  38مباراة لعبت في كأس العالم  2018انتهت
مـبــاراة فرنسا والــدنـمــارك بالتعادل السلبي للمرة
األولى في هذه النسخة.
¶ ستيف مانداندا أصبح أكبر العب بتاريخ فرنسا
يشارك في نهائيات كأس العالم ،بعمر  ٣٣عامًا و٣
أشهر.
¶ فرنسا دفعت بحارسني مختلفني في مونديال
روسيا هما هوغو لوريس وستيف مانداندا ،وذلك
للمرة األولى في نسخة واحدة من كأس العالم منذ
بـطــولــة  1986عـنــدمــا ش ــارك الـثـنــائــي جــويــل باتس
وألبيرت روست في عرين الديوك.
¶ كاسبر دولبيرج بات ثالث أصغر العب دنماركي
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم بـ ـع ــد ج ــون ــي مــول ـبــي
وكريستيان إريكسن في عمر  20سنة و 263يومًا.
¶ بريسنيل كيمبيمبي رابع العب في تاريخ الكرة
الفرنسية خــال القرن الحادي والعشرين يتزامن

¶ غيريرو أول مهاجم يحمل رقم ( )9يسجل لبيرو
في تاريخ املونديال
¶ حققت بيرو انتصارها األول في نهائيات كأس
العالم منذ الفوز على إيران بأربعة أهداف لهدف في
بطولة .1978
¶ أندري كاريلو أحرز أول هدف لبيرو منذ مونديال
 1978والتي كانت أمام إيران.
¶ غـيــريــرو أكـبــر العــب مــن ق ــارة أمـيــركــا الجنوبية
يسجل فــي املــونــديــال بعمر  34عــامــا و 176يومًا،
بعد األوروغــويــانــي أوبــولــو غاسينتو فاريال بعمر
 36عامًا و 276يومًا ،واألرجنتيني مارتن باليرمو
بعمر  36عامًا و 227يومًا.

لصافرة حكم المباراة الكلمة الفصل،
وحدها التي تحدد نهاية زمن
المباراة .الدقائق األخيرة بما فيها
الوقت المحتسب بدل الضائع ،هي
األكثر حرجًا وحساسية وربما خطورة.
تحاول الفرق فيها تحقيق الفوز أو
تجنب الخسارة .وطالما تغيرت فيها
مسارات النتائج ،الهدف نصب األعين.
إرادة الفوز .منهم من بكى ،ومنهم
من ضحك أخيرًا وكثيرًا
ياسمين عبيد
ش ـك ـلــت ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة م ــن زمـ ــن املـ ـب ــاري ــات في
مــونــديــال روسـيــا ظــاهــرة تستحق ال ــدراس ــة .دروس
«كروية» حفلت بها املبارياتّ ،
ومادة دسمة للمدربني،
ّ
يعلمون عبرها الــاعـبــن كيفية التمسك ببصيص
األمل حتى النهاية .عدد من الحاالت تستحق التوقف
عندها .فــي مـبــاراة أوروغ ــواي ومـصــر ،بقي التعادل
الـسـلـبــي مـسـيـطـرًا حـتــى الــدقـيـقــة قـبــل األخ ـي ــرة من
الزمن األصلي للمباراة ،حتى تمكن األوروغــوايــانــي
خوسيه خمينيز مــن تسجيل هــدف الـفــوز ملنتخب
بالده .وفي اليوم نفسه خسر املنتخب املغربي بهدف
أمام نظيره اإليراني ،تحقق في الدقيقة الخامسة من
الوقت املحتسب بدل الضائع وسجله بالخطأ املغربي
عزيز بوهدوز .في اليوم ذاته ،بقي املنتخب اإلسباني

مـتـقــدمــا عـلــى نـظـيــره الـبــرتـغــالــي  2-3حـتــى الدقيقة
 ،88ليتمكن كريستيانو من تسجيل هــدف التعادل
ملنتخب ب ــاده .هــذه الـحــاالت الـثــاث الـتــي حــدثــت في
ّ
يــوم واحــد ،لم تتعظ منها املنتخبات ،فوقع املنتخب
التونسي ضحية لعنة الدقيقة األخـيــرة بعدما مالت
امل ـبــاراة أمــام اإلنكليز فــي طريقها الــى الـتـعــادل ،1-1
لكن النجم هاري كاين سجل هدف الفوز في الدقيقة
األولى من الوقت بدل الضائع.
ُ
حالتان جديدتان تسجالن .فاملنتخب البرازيلي كان
فــي طــريـقــه لـفـقــدان نقطتني جــديــدتــن أم ــام منتخب
كــوسـتــاريـكــا ،بـعــدمــا سـيـطــر ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي على
الزمن األصلي للمباراة ،لكن الدقيقة األولى من الوقت
املحتسب بدل الضائع شهدت هدفًا برازيليًا بإمضاء
النجم كوتينيو ،ومــا لبث النجم اآلخ ــر نيمار إال أن
سجل الهدف الثاني عند الدقيقة  .7+90ومع انتهاء
الزمن األصلي ملباراة سويسرا وصربيا إلى التعادل
 ،1-1كانت الدقيقة األول ــى مــن الــوقــت املحتسب بدل
ال ـضــائــع تـشـهــد ه ــدف ال ـف ــوز ال ـســوي ـســري بــإمـضــاء
شـ ـي ــردان ش ــاك ـي ــري .م ـضــت ً 94دق ـي ـقــة م ــن ال ـلـقــاء
بهدف ملثله أمام
وكانت أملانيا ،حاملة اللقب ،متعادلة
ٍ
السويد وعلى مـشــارف الـخــروج املبكر مــن البطولة،
لكن ك ــروس كــان يمتلك رأي ــا آخ ــر .لعب العــب ريــال
ً
مدريد دور البطولة في منتخبه ،مسجال هدفًا رائعًا
من ركلة حرة لتتويج انتفاضة األملــان والحفاظ على
فرص املنتخب الذي يديره لوف في التأهل في الجولة
األخ ـيــرة ضــد كــوريــا الـجـنــوبـيــة .وف ــي م ـبــاراة الـعــرب
التي من املفترض أن تكون شرفية لحفظ مــاء وجه
املنتخبات العربية ،تمكن سالم الدوسري من تسجيل
هدف قتل املباراة في الدقيقة  94ضد نظيره املصري،
ً
مسجال في تاريخه فوزًا وثالث نقاط في كأس العالم.
ّ
وفي العودة الى املاضي ،ثمة أهداف عدة قاتلة شهدتها

الـبـطــوالت الـعــاملـيــة ،فـفــي نـصــف نـهــائــي ك ــأس العالم
 2006واجـهــت مستضيفة البطولة أملانيا «عقدتها
الدائمة» إيطاليا على ملعب «سيغنال ايــدونــا بــارك»
في دورتـمــونــد .كــان الفريقان متعادلني سلبًا وعلى
بعد لحظات من لعب ركالت الترجيح لتحديد املتأهل
لـلـنـهــائــي .الـظـهـيــر األي ـســر اإلي ـطــالــي فــابـيــو غــروســو
«قــرر» عدم الدخول في معاناة ركالت الحظ وسجل
ً
هدفًا قاتال صعق األملان في معقلهم .وبينما يحاول
األمل ــان مـعــادلــة النتيجة ،أطـلــق دي ــل بـيـيــرو رصــاصــة
الرحمة وسجل الـهــدف الثاني إليطاليا ،صــادمــا كل
أملانيا.
فــي  ،1990كــانــت امل ـب ــاراة بــن املنتخبني اإلنـكـلـيــزي
والبلجيكي واحــدة من أكثر املباريات الحماسية في
األدوار الفاصلة بتلك النسخة املونديالية .استمرت
املباراة  120دقيقة ،ورغــم تفوق املنتخب البلجيكي،
حسم املنتخب اإلنـكـلـيــزي امل ـبــاراة ملصلحته بهدف
متميز لالعب البديل دايفيد بالت في الدقيقة األخيرة

مــن الــوقــت اإلض ــاف ــي .إل ــى أوروب ـ ــاُ :فــي نـهــائــي يــورو
 2000بــن فرنسا وإيطاليا وال ــذي أقـيــم فــي هولندا.
إيطاليا متقدمة بهدف نظيف .وقبل النهاية بقليل،
س ـجــل وي ـل ـت ــورد ه ــدف ال ـت ـع ــادل ل ـلــديــوك الـفــرنـسـيــة
لتذهب املباراة إلى األشــواط اإلضافية .وفي األشواط
اإلض ــاف ـي ــة ،س ـجــل تــريــزي ـغــول ه ــدف ال ـف ــوز الــذهـبــي
لفرنسا .كما واجـ ُهــت فرنسا نظيرتها إنكلترا في
ي ــورو  2004ال ــذي أقـيــم فــي الـبــرتـغــال .إنكلترا كانت
متقدمة بهدف أحرزه فرانك المبارد .وفي الدقيقة ،90
عادل زيدان النتيجة لفرنسا من ركلة حرة مباشرة.
وفي غفلة من الدفاع اإلنكليزي تحصلت فرنسا على
ركلة جزاء وسددها زيدان أيضًا ،لتنتهي املباراة بفوز
الفرنسيني بهدفني مقابل هدف .أهداف ال تدل سوى
على أن اإلثارة ستبقى في مباريات مونديال روسيا
حتى اللحظات األخـيــرة وتبقى النتائج معلقة حتى
الرمق األخير من املعركة ،ويبقى األمل موجودًا لدى
كــل املنتخبات حتى صــافــرة الحكم النهائية لتغيير
نتيجة املواجهة مهما كان اسم املنافس.

شر ّ
البلية ما يضحك

شهدت مواقع التواصل االجتماعي على مــدار األيام
امل ــاض ـي ــة سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ال ـس ــاخ ــرة بحق
املنتخبات العربية ،بعدما خرجت بشكل رسمي مع
نهاية الجولة الثانية ،بعدما تذوقت مرارة الخسارة في
أول مباراتني لها وأصبحت املباراة املتبقية لكل منها
بمثابة «تحصيل حاصل» .خيبة أمل عربية لم تمنع
رواد مواقع التواصل االجتماعي من إطالق التعليقات
والـصــور الساخرة ،رغــم أن الجماهير العربية كانت
ّ
تمني النفس فــي مشاهدة ولــو منتخب عــربــي يبلغ
الـ ــدور ال ـثــانــي ،وه ــو أق ـصــى حــد وص ـلــه أو يـمـكــن أن
يصله منتخب عربي.

