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رياضة

تصفيات مونديال 2018

عالم الفوتبول يظلم السويد
لم يأخذ اإلنجاز السويدي بحرمان
منتخب إيطاليا من المشاركة في
مونديال روسيا  2018للمرة األولى منذ
حقه بعدما استحوذ الفشل
 60عامًا ّ
حققه
اإليطالي على االهتمام .ما ّ
منتخب السويد في ملعب «سان سيرو»
ليس عاديًا على اإلطالق
حسن زين الدين
بالتأكيد ،فــإن عــدم تأهل إيطاليا إلى
ّ
مونديال روسيا  2018شكل الصدمة
واملـ ـف ــاج ــأة ال ـك ـب ــرى وك ـ ــان ح ــدث ــا غير
ع ـ ـ ــادي نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى تـ ــاريـ ــخ «اآلزوري
وعــراقـتــه ،وقــد احتل العناوين فــي كل
م ـك ــان .إال أن ه ــذا االه ـت ـم ــام بــالـفـشــل
اإليطالي التاريخي ،حجب األنظار عن
ّ
حجم اإلن ـجــاز ال ــذي ســطــر ّتــه السويد.
ل ــم ي ــأخ ّــذ ال ـس ــوي ــدي ــون حــق ـهــم الــذيــن
يـسـتـحــقــونــه مــن الـثـنــاء واإلط ـ ــراء إزاء
ما حققوه ،إذ كما أن الفشل اإليطالي
السويدي
يبدو غير عادي ،فإن التأهل
ّ
ـدو ،ب ـ ــدوره ،غـيــر عـ ــادي ويـسـتـحــق
ي ـب ـ ّ
التوقف عنده .ليس عاديًا على اإلطالق
أن تحرم السويد إيطاليا من املونديال
للمرة األولى منذ  60عامًا في ّملعبها
التاريخي «سان سيرو» وما يمثله من
رمزية .إنجاز ال شك سيحفظه التاريخ.
ل ـيــس ع ــادي ــا أن ي ـص ـمــد ال ـســويــديــون
ط ــوال  90دقـيـقــة أم ــام هــديــر أك ـثــر من
 70ألف مشجع إيطالي وأمام هجمات
اإلي ـطــال ـيــن ويـمـنـعــوا «اآلزوري» من
تسجيل ولو هدف واحــد يقودهم إلى
تـمــديــد الــوقــت .لـيــس عــاديــا أال تتلقى

استحقت السويد التأهل باعتمادها
ّ
منظمة
على كرة جماعية ّ
ال ـش ـبــاك الـســويــديــة أي ه ــدف إيـطــالــي
طوال  180دقيقة.
ص ـح ـي ــح أن إيـ ـط ــالـ ـي ــا ت ـ ـمـ ـ ّـر ب ــأس ــوأ
فـتــراتـهــا ال ـك ــروي ــة ،لـكّــن ه ــذا ال ُيلغي
بـ ــأن ال ـس ــوي ــد اس ـت ـحــق ــت ال ـت ــأه ــل عــن
جــدارة .املسألة هنا ال تتعلق بنتيجة
التعادل  0-0التي فرضها السويديون
على الطليان في عقر دارهــم فحسب،
بـ ــل ع ـل ــى أدائ ـ ـه ـ ــم .ب ـ ــدا ال ـس ــوي ــدي ــون
ّ
متراصة في أمسية «سان
كمجموعة
س ـيــرو» الـتــاريـخـيــة .مـجـمــوعــة تــدافــع
بكل شراسة ،حتى إنها ال تتوانى عن
ّ
شــن الهجمات عندما تسنح الفرصة
ّ
ل ــذل ــك ،األمـ ــر الـ ــذي ت ـســبــب ف ــي إرب ــاك
اإليطاليني أكثر ،وخصوصًا مع توالي
الدقائق .مجموعة تضع هدفًا محددًا،

لم تتلقّ الشباك السويدية أي هدف إيطالي طوال  180دقيقة (ماركو بيرتوريلو ــ أ ف ب)

ويعمل كــل العبيها على تحقيقه من
دون فــرديــة فــي األداء ،عـلــى عـكــس ما
ّ
قدمه اإليطاليون من لعب بعشوائية
ّ
من دون هجمات منظمة .السويديون
ن ـج ـح ــوا فـ ــي فـ ـ ــرض أس ـل ــوب ـه ــم عـلــى
اإليـ ـط ــالـ ـي ــن ع ـن ــدم ــا أقـ ـفـ ـل ــوا امل ـن ــاف ــذ
أمامهم وأجـبــروهــم فــي أحـيــان كثيرة
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـعـ ــب الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرات ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة إلـ ــى

منطقة الجزاء التي كانت في متناول
املدافعني السويديني الفارعي الطول.
ب ــدا لــوه ـلــة أن ال ــدف ــاع ال ـس ــوي ــدي هو
ذاك الــدفــاع ال ــذي اشتهر بــه املنتخب
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـي ــا فـ ــي مـ ــا ي ـع ــرف
بالـ«كاتيناتشو».
ولعل هــذا األداء غير غريب عــن الكرة
ّ
تتميز
االسكندينافية عمومًا ،إذ إنها

بــال ـل ـعــب ال ـج ـمــاعــي أك ـث ــر م ــن امل ـه ــارة
الـ ـف ــردي ــة ،وه ـ ــذا م ــا أم ـك ــن رؤيـ ـت ــه مــع
مـنـتـخــب أيـسـلـنــدا ال ــذي تــأهــل ب ــدوره
إلــى مونديال روسيا ووصــل إلــى ربع
ً
ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا  ،2016وق ـب ــا
ّ
عندما تمكنت الــدنـمــارك مــن مفاجأة
الـ ـع ــال ــم ع ـ ــام  1992بـ ــإحـ ــرازهـ ــا ك ــأس
أوروبا على حساب أملانيا.

نتائج الملحق المؤهل إلى مونديال 2018
 -ملحق أوروبا

مباريات دولية ودية

جـمـهــوريــة إيــرل ـنــدا – الــدن ـمــارك 5-1
( 0-0ذهابًا) (تأهلت الدنمارك)
ش ــاي ــن داف ـ ــي ( )6إلي ــرلـ ـن ــدا ،وأنـ ــدريـ ــاس
ك ــريـ ـسـ ـت ــانـ ـس ــن ( )29وك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
إي ــري ـك ـس ــن ( 32و 63و )74ون ـي ـكــاس
بيندتنير ( 90من ركلة جزاء) للدنمارك.

أملانيا – فرنسا 2-2
تيمو فيرنر ( )56والرس شتيندل ()90
ألملــان ـيــا ،وألـكـسـنــدر الك ــازي ــت ( 33و)71
لفرنسا.

 الملحق القاري اليوم:أوس ـت ــرال ـي ــا – ه ـ ـنـ ــدوراس ( 0-0ذه ــاب ــا)
( 11,00ظهرًا)
 غدًا:البيرو – نيوزيلندا ( 0-0ذهابًا) (04,15
فجرًا)

روسيا – إسبانيا 3-3
ف ـي ــدور س ـمــولــوف ( 41و )70وألـيـكـســي
ميرانشوك ( )51لــروسـيــا ،وج ــوردي ألبا
( )9وس ـيــرج ـيــو رامـ ـ ــوس ( 35و 54من
ركلتي جزاء) إلسبانيا.
األرجنتني – نيجيريا 4-2
إيفر بانيغا ( )28وسيرجيو أغويرو ()36
لألرجنتني ،وكيليشي إيهياناتشو ()45
وأليكس إيوبي ( 52و )73وبريان إيدويو
( )54لنيجيريا.

بلجيكا – اليابان 0-1
روميلو لوكاكو (.)72
رومانيا – هولندا 3-0
ممفيس دي ـبــاي ( )47وري ــان بــابــل ()57
ولوك دي يونغ (.)81
إنكلترا – البرازيل 0-0
كوريا الجنوبية – صربيا 1-1
الصني – كولومبيا 4-0
اإلمارات – أوزبكستان 0-1
قطر – إيسلندا 1-1
سلوفاكيا – النروج 0-1
املجر – كوستاريكا 0-1
الجزائر – أفريقيا الوسطى 0-3
النمسا – األوروغواي 1-2
ويلز – بنما 1-1

إيطاليا تبكي تاريخها ونجومها المعتزلين
ح ــزن ،دم ــوع ،صــدمــة ،ذه ــول وغـضــب.
هـكــذا كــانــت ح ــال إيـطــالـيــا عـنــد نهاية
مـ ـب ــاراة مـنـتـخـبـهــا أم ـ ــام ال ـس ــوي ــد في
امل ـل ـحــق األوروب ـ ـ ــي وع ـ ــدم تــأه ـلــه إلــى
مــونــديــال روس ـيــا  2018لـلـمــرة األول ــى
منذ  60عامًا.
ول ــم ت ـتــوقــف امل ــأس ــاة اإلي ـطــال ـيــة على
«ف ـض ـي ـح ــة» ال ـف ـش ــل امل ــون ــدي ــال ــي ،بــل
إن اإليـ ـط ــالـ ـي ــن بـ ـك ــوا ك ــذل ــك ان ـت ـه ــاء
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة ن ـ ـجـ ــوم ـ ـهـ ــم :ج ـي ــان ـل ــوي ـج ــي
بوفون ودانييلي دي روســي وأندريا
بارزاغلي.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ف ــإن ال ـح ــزن األك ـبــر
ك ــان عـلــى ب ــوف ــون ال ــذي ذرف الــدمــوع
ً
م ـتــأث ـرًا ع ـقــب ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة ،إذ ب ــدال
مــن أن تنتهي مـسـيــرتــه تـحــت أض ــواء

املالعب الروسية املضيفة للمونديال،
وجد حارس يوفنتوس نفسه يكفكف
ً
دموعه في «سان سيرو» ،مقفال الباب
ع ـلــى مـسـيــرتــه ب ـعــدمــا ك ــان يــأمــل بــأن
يصبح أول العــب يـخــوض  6بطوالت
في كأس العالم.
وقــال بــوفــون ،وهــو شبه منهار ،لقناة
«راي» اإلي ـطــال ـيــة« :ال أش ـعــر بــاألســى
تجاه نفسي ،بل تجاه الكرة اإليطالية.
لقد فشلنا فــي أمــر يعني الكثير على
الصعيد االجـتـمــاعــي» .وأضـ ــاف« :أنــا
واث ــق مــن وج ــود مستقبل لـكــرة الـقــدم
اإلي ـطــال ـيــة ألن ـنــا شـعــب يـمـلــك كـبــريــاء
وتصميمًا ،وبعد السقوط نجد دائمًا
وسيلة للنهوض».
وقــال بــوفــون« :بــارزاغـلــي ،دي روســي،

كـيـيـلـيـنــي ...كـلـهــم س ـي ـغ ــادرون أيـضــا،
أعتقد أن ليو (ل ـيــونــاردو) بونوتشي
ّ
أتوجه بالشكر إلى الجميع ،ال
سيكمل.
أريد أن أسرق األضواء من أحد».
وسيطر الحزن والغضب على الصحف
اإليـطــالـيــة ال ـص ــادرة ص ـبــاح أم ــس ،إذ
عنونت صحيفة «ال ستامبا»« :نهاية
العالم .ودا ّعــا للمونديال» ،معتبرة أن
ما جرى يمثل «قفزة إلى الخلف».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ،عـ ـ ـن ـ ــون ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة
«ك ــوريـ ـي ــري دي ـل ــا سـ ـي ــرا»« :مـ ــن دون
مــونــديــال بـعــد  60ع ــام ــا» ،م ــع ص ــورة
لبوفون وهو يبكيّ .
وكرست صحيفة
«الغــازيـتــا ديللو س ـبــورت» صفحتها
األول ــى لعنوان عريض هــو «النهاية»
مع صورة لبوفون.

مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ج ـم ـع ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال
ريـبــوبـلـيـكــا» ع ـب ــارات ع ــدة فــي عـنــوان
واح ـ ــد« :خـ ـس ــارة اآلزوري ،املــونــديــال
مــن دون إيـطــالـيــا .دم ــوع ب ــوف ــون :لقد
فشلنا».
وك ـت ـب ــت ص ـح ـي ـفــة «ت ــوت ــوسـ ـب ــورت»:
«إيطاليا لن تذهب إلى املونديال ألنها
ال تستحق ذلك .اإلهانة ال تطاول فقط
(جيانبييرو) فينتورا الــذي لن يكون
م ــدرب ــا لـلـمـنـتـخــب ب ـعــد الـ ـي ــوم ،وإن ـمــا
منظومة كرة القدم».
ب ــدوره ــا ،كـتـبــت صـحـيـفــة «كــوري ـيــري
ديـلـلــو س ـب ــورت»« :الـجـمـيــع خــارجــا!»
في عنوان كبير على صفحتها األولى،
مـعـتـبــرة أن «ف ـي ـن ـتــورا س ـيــذهــب ،لكن
يجب أال يكون الوحيد».

نـقـطــة مـهـمــة أخ ـ ــرى ،أن م ــا ي ــزي ــد ّمن
ح ـجــم اإلن ـج ــاز ال ـســويــدي أن ــه تـحــقــق
من دون النجم األول في البالد زالتان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش الـ ــذي اع ـت ــزل دولـيــا
بـعــدمــا فـشــل الـســويــديــون فــي التأهل
إل ـ ــى م ــون ــدي ــال ــي  2010و 2014رغ ــم
َ
وج ـ ــود «إي ـ ـبـ ــرا» ال ـ ــذي ل ــم يـ ـت ــوان عن
تــوج ـيــه ال ـت ـح ـيــة ل ــزم ــائ ــه ب ـعــد بـلــوغ
النهائيات.
فــي الحقيقة ،فــإن املنتخب السويدي
ّ
هـيـمــوفـيـتــش ل ــم يكن
ق ــدم هــديــة إلبــرا ّ
ينتظرها أو يـتــوقـعـهــا ،إذ إن ــه أفسح
املـ ـج ــال أم ــام ــه ل ـل ـع ــودة ع ــن اع ـت ــزال ــه
وإن ـهــاء مسيرته معه بأفضل طريقة
ممكنة في املونديال .وهذا ،في املقابل،
مــا فـشــل بــه اإليـطــالـيــون مــع الـحــارس
القدير جانلويجي بــوفــون ال ــذي كان
ينوي االعتزال بعد املونديال.
ُ
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،إن ـهــا لـيـلــة ال تـنـســى
عاشتها السويد االثنني وأع ــادت إلى
األذهـ ـ ــان إن ـج ــازات ـه ــا ب ــال ــوص ــول إلــى
نهائي مونديال  1958ونصف نهائي
م ــون ــدي ــال  1994وإحـ ــرازهـ ــا املـيــدالـيــة
الــذه ـب ـيــة ف ــي أومل ـب ـي ــاد  1948وص ــور
نـجــومـهــا الــذيــن قـ ّـدمـتـهــم تـحــديـدًا في
ف ـت ــرة الـتـسـعـيـنـيــات ،أمـ ـث ــال :تــومــاس
ب ـ ــرول ـ ــن وم ـ ــارت ـ ــن دال ـ ـ ـ ــن وتـ ــومـ ــاس
رافيللي وهنريك الرســون .وبالتأكيد،
فإن إقصاء منتخب مثل إيطاليا ،وعلى
أرضــه ،عن املونديال تاريخ ّ
بحد ذاته
كتبه الـســويــديــون ،ربـمــا يـفــوق أهمية
مسألة وجودهم في كأس العالم.

وصف اإلعالم اإليطالي عدم
التأهل بنهاية العالم (أ ف ب)

