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رياضة

ُ
عندما تظهر الشدائد الوجه الجميل للكرة
الكرة العالمية

جـمـعــت ّمـصـيـبــة تـحـطــم ال ـطــائــرة الـتــي
كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي
عالم الكرة من أقصاه إلــى أقصاه مزيلة
الخصومات بين أنديته والعبيه .مشهد
ّ
معبر رغم الفاجعة األليمة ُيظهر البعد
اإلنساني والرسالة الحقيقية للعبة الشعبية
حسن زين الدين
كـ ــان امل ـش ـهــد م ـع ـ ّـب ـرًا وم ــؤثـ ـرًا أول من
أم ـ ــس ف ــي م ـل ـعــب "أن ـف ـي ـل ــد رود" قـبــل
ان ـ ـط ـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ـيـ ـف ــرب ــول ولـ ـي ــدز
يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة
اإلنكليزية املحترفة .وقفت الجماهير
فــي املــدرجــات وراح ــت تنشد نشيدها
الشهير "لن تمشي وحدك أبدأ" بصخب.
لم يكن نشيدها هذه املرة ّ
موجهًا إلى
ُ
فــريـقـهــا ،بــل إن ــه َعـ َـبــر املـحـيــط ليسمع
ّ
ليشد من أزر فريق
صداه في البرازيل،
ّ
شــابـيـكــويـنـســي امل ـك ـلــوم بـفـقــدانــه جــل
العبيه جراء تحطم الطائرة التي كانت
ّ
تـقـلــه ف ــوق كــولــومـبـيــا وال ـت ــي حطمت
معها القلوب في العالم.
هـ ـك ــذا ،وضـ ـع ــت األنـ ــديـ ــة وال ــاع ـب ــون
املـ ـن ــافـ ـس ــات والـ ـتـ ـح ــدي وال ـخ ـص ــوم ــة
واملـ ـش ــاكـ ـس ــات ج ــان ـب ــا وات ـ ـح ـ ــدوا فــي
عبارات املواساة والتضامن مع الفريق
البرازيلي .تعددت أشكال التعبير عن
الـحــزن والتكاتف مــع شابيكوينسي،
وبـ ـ ــدت الـ ـك ــرة ق ـل ـبــا ي ـخ ـفــق بــامل ـشــاعــر
واألحــاس ـيــس اإلنـســانـيــة .العـبــو ريــال
مــدريــد وبرشلونة اإلسبانيني وقفوا
دق ـي ـقــة ص ـمــت ح ـ ــدادًا ع ـلــى الـضـحــايــا
الــذيــن أعـلـنــت الـسـلـطــات الـكــولــومـبـيــة
أم ـ ــس أن ح ـص ـي ـل ـت ـهــم ال ـن ـه ــائ ـي ــة هــي
 71ش ـخ ـصــا م ـق ــاب ــل  6ن ــاج ــن ،وذل ــك
قبل حصتيهما التدريبيتني .املشهد
ك ــان فــي لـحـظــة جــامـعــا بــن الغريمني
ال ـتــاري ـخ ـيــن ق ـبــل "ال ـكــاس ـي ـكــو" ال ــذي
سيجمعهما السبت املقبل.
أن ـ ــدي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ون ـ ـج ـ ــوم مـ ـشـ ـه ــورون
ت ـســاب ـقــوا ف ــي تــوج ـيــه ت ـعــازي ـهــم عبر
ح ـس ــاب ــات ـه ــم فـ ــي وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي .م ـس ــؤول ــو ال ـل ـع ـبــة ب ــدءًا
م ــن أع ـل ــى الـ ـه ــرم أي رئ ـي ــس االت ـح ــاد
الدولي لكرة القدم ،السويسري جياني
إنفانتينو ،تشاركوا كلمات املواساة.
ف ــي ال ـب ــرازي ــل أزال ـ ــت األن ــدي ــة صــورهــا
ع ــن حـســابــاتـهــا ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ّ
ووح ــدتـ ـه ــا بـ ـص ــورة شــابـيـكــويـنـســي،
ال بــل أكـثــر مــن ذلــك عــرضــت إع ــارة كل
منها العبًا لهذا الفريق حتى يستطيع
الــوقــوف على قدميه مـجــددًا ويواصل

تحية خاصة من جماهير ليفربول لفريق شابيكوينسي (بول إيليس ــ أ ف ب)

رحلته وحلمه الذي لن يموت.
حـ ـت ــى الـ ـ ـج ـ ــارة ال ـ ـ ـلـ ـ ــدودة وال ـخ ـص ـم ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ك ــروي ــا ،األرجـ ـنـ ـت ــن ،كــان
ّ
ومعبرًا ،بدءًا من الحكومة
موقفها الفتًا
الـ ـت ــي أرس ـ ـلـ ــت تـ ـع ــازيـ ـه ــا ل ـن ـظ ـيــرت ـهــا
البرازيلية وشعبها ،إلــى اتحاد الكرة
األرجنتيني الــذي أبــدى استعداده ّ
ملد
شابيكوينسي بــالــاعـبــن .وال يمكن
ط ـب ـع ــا إال إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ــذك ـي ــر ب ــامل ــوق ــف
غـ ـي ــر امل ـ ـس ـ ـبـ ــوق ل ـل ـخ ـص ــم الـ ـ ـ ــذي ك ــان
الفريق البرازيلي متجهًا ملقابلته في
نهائي بطولة "كــوبــاســودامـيــريـكــانــا"،
أت ـل ـت ـي ـك ــو ن ــاسـ ـي ــون ــال ال ـك ــول ــوم ـب ــي،
بالطلب مــن اتـحــاد أمـيــركــا الجنوبية
لـكــرة ال ـقــدم "كــونـمـيـبــول" بمنح اللقب
لشابيكوينسي.
ه ـكــذا ،أظ ـهــرت لـنــا ال ـكــرة أن ـهــا ليست
فـقــط وج ـهــا لـلـخـصــومــة ب ــن أنــديـتـهــا
والعـ ـبـ ـيـ ـه ــا واب ـ ـت ـ ـعـ ــادهـ ــا ف ـ ــي ب ـعــض
ال ـ ـحـ ــاالت ع ــن الـ ـ ـ ــروح ال ــري ــاضـ ـي ــة ،أو

أن جـمــالـهــا فــي أهــداف ـهــا ومـبــاريــاتـهــا
املميزة فقط ،بــل إن الجمال الحقيقي
تجسد أمس رغم كبر املأساة والكارثة،
ه ــو ال ـج ـمــال بــوجـهــه اإلن ـســانــي ال ــذي
ّ
وحد عالم الكرة من أقصاه إلى أقصاه
حول املصيبة.

اتحد عالم الكرة
وتعددت أشكال
التعبير عن الحزن
والتضامن مع فريق
شابيكوينسي

ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،هـ ــذا ال ـج ـم ــال ال تخلو
ّ
مـنــه الـلـعـبــة ،رغ ــم قــلـتــه ،وه ــذا مــا نــراه
ب ــن ال ـف ـي ـنــة واألخـ ـ ـ ــرى ف ــي امل ـ ـبـ ــادرات
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا ال ـن ـجــوم
واألن ـ ــدي ـ ــة ل ــرس ــم ال ـب ـس ـمــة ع ـل ــى وج ــه
م ــري ــض ه ـنــا أو فـقـيــر ه ـن ــاك .املـســألــة
ه ـن ــا ال ت ـت ـع ـلــق ف ـق ــط ب ــال ـت ـب ــرع ــات أو
تأسيس الجمعيات الخيرية  -رغم أن
ً
الـبـعــض ي ــرى فـيـهــا ش ـكــا م ــن أشـكــال
ال ـف ــائ ــدة ل ـص ــورة ال ـن ـجــم الـشـخـصـيــة،
لكن األخـيــر فــي النهاية يـقــوم بخدمة
تـ ـف ــرح م ــن ه ــو ب ــأم ـ ّـس ال ـح ــاج ــة ل ـهــا،
وهـ ــذا األهـ ــم  -ب ــل بـتـحـقـيــق األم ـن ـيــات
ذات ال ـب ـعــد اإلن ـس ــان ــي .وع ـل ــى سبيل
املـ ـث ــال ه ـن ــا ت ــأت ــي اس ـت ـض ــاف ــة الـنـجــم
البرتغالي كريستيانو رونالدو للطفل
الفلسطيني أحـمــد الــدوابـشــة الناجي
ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن إح ـ ـ ـ ــراق اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
ملـ ـن ــزل أس ـ ــرت ـ ــه ،أو ال ـط ـف ــل ال ـل ـب ـنــانــي
ُ
حيدر مصطفى الــذي استشهد والــداه

فــي التفجير اإلره ــاب ــي فــي الضاحية
الجنوبية لبيروت أو لقائه في األيــام
األخـيــرة الشاب البولوني الــذي أسهم
النجم البرتغالي بشفائه بعد أن كان
في غيبوبة لثالثة أشهر ،بعد أن طلب
األطباء من أهله أن يسمعوه التعليق
على أحد أهداف "الدون".
ك ــذل ــك ،ل ـل ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
ميسي مبادراته في هذا الجانب ،التي
تتمثل على سبيل املثال باستضافته
الـ ـطـ ـف ــل األف ـ ـغـ ــانـ ــي ال ـف ـق ـي ــر مــرت ـضــى
أحمدي الذي اشتهر بارتدائه قميصًا
بــاس ـت ـي ـك ـيــا ل ـن ـجــم ب ــرش ـل ــون ــة ،وق ــام
بـمـنـحــه قـمـيـصــه ،أو لـقــائــه ريــاضـيــن
أوملبيني إسبان من ذوي االحتياجات
الـخــاصــة وغـيــرهــا الـكـثـيــر مــن األمثلة
املـتـعـلـقــة ب ــرون ــال ــدو ومـيـســي ونـجــوم
آخرين والتي تعكس الرسالة الحقيقية
للعبة الشعبية الـتــي تتخطى مجرد
هدف هنا أو تسلل هناك.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ كأس الرابطة اإلنكليزية المحترفة
(ربع النهائي)
أرسنال – ساوثمبتون 2-0
جوردي كالسي ( )13وريان بيرتران (.)38
مانشستر يونايتد  -وست هام 1-4
ال ـســويــدي زالت ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش ( 2و)90
وال ـف ــرن ـس ــي أن ـط ــون ــي م ــارس ـي ــال ( 48و)62
ليونايتد ،وآشلي فليتشر ( )35لوست هام.
¶ كأس إسبانيا
(ذهاب دور الـ )16
ريال مدريد  -كولتورال ليونيسا (ثالثة)
 1-7( 1-6ذهابًا)
مــاريــانــو ميخيا ( 1و 42و )87والكولومبي
خــامـيــس رودري ـغ ـي ــز ( )23وال ـفــرن ـســي إن ــزو
زيــدان ( )63وسيزار مورغادو ( 90خطأ في
مرمى فريقه) لريال مدريد ،ويراي غونزاليس
( )45لليونيسا.

فورمنتيرا (رابعة)  -إشبيلية 5-1
غابري غوميز ( )26لفورمنتيرا ،والفرنسي
وسـ ــام ب ــن ي ــدر ( 1و 74م ــن رك ـل ـتــي ج ــزاء)
وخواكني كوريا ( 15و 29و )43إلشبيلية.
توليدو (ثالثة) – فياريال 3-0
أدريـ ـ ـ ـ ــان خ ـي ـم ـي ـن ـيــز ( 15خـ ـط ــأ فـ ــي م ــرم ــى
فريقه) وسيدريك باكامبو ( )20وصامويل
كاستيليخو (.)82
غيخويلو (ثالثة)  -أتلتيكو مدريد 6-0
س ــاوول نيغويز ( 29مــن ركـلــة ج ــزاء) وسيم
فرساليكو ( )45والبلجيكي يانيك فيريرا –
كاراسكو ( 49و )53واألرجنتيني أنخل كوريا
( )57وروبرتو نونيز (.)85
مورسيا (ثانية)  -سلتا فيغو 1-0
غرناطة  -أوساسونا 0-1
قرطبة (ثانية)  -ملقة 0-2

 الخميس:بلد الوليد (ثانية)  -ريال سوسييداد ()21,00
جـيـمـنــاسـتـيــك تــاران ـغــونــا (ث ــان ـي ــة)  -أالف ـيــس
()22,00
هويسكا (ثانية)  -الس باملاس ()22,00
راس ـي ـنــغ ســان ـتــانــدر (ثــال ـثــة)  -أتـلـتـيــك بلباو
()23,00
¶ كأس إيطاليا
(الدور الرابع)
أتاالنتا  -بيسكارا 0-3
كــريـسـتـيــان ري ـمــونــدي ( )7وأل ـبــرتــو غــراســي
( )29والصربي ألكسندر بيسيتش (.)90
سمبدوريا  -كالياري 0-3
بــال ـيــرمــو – س ـب ـيــزيــا  5-4( 0-0بــركــات
الترجيح)

 الخميس:جنوى  -بيروجيا ()19,00
بولونيا  -فيرونا ()22,00
¶ الدوري الفرنسي
(املرحلة )15
غانغان – نيس 1-0
املغربي يونس بلهندة (.)5
باريس سان جيرمان – أنجيه 0-2
البرازيلي ثياغو سيلفا ( )34واألوروغوياني
إيدينسون كافاني ( 66من ركلة جزاء).
نانسي  -متز 0-4
بــونــوا بيدريتي ( )38وجيوفري كوفو ()79
وإسيار ديا ( )80ويوسف بن ناصر (.)90
باستيا  -بوردو 1-1
ثييفي بيفوما ( )49لباستيا ،وغايتان البورد
( )78لبوردو.

تولوز  -مونبلييه 0-1
إسياغا سيال (.)19
نانت  -ليون 6-0
كورونتان توليسو ( )16وألكسندر الكازيت
( 39مــن ركـلــة ج ــزاء) ومــاكـسـيــم غونالونس
( )42وماثيو فالبوينا ( )60ومختار دياكابي
( )75ونبيل فقير (.)81
سانت إتيان  -مرسيليا 0-0
ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  36نقطة من  15مباراة
 -2سان جيرمان  35من 15
 -3موناكو  33من 15
 -4ليون  25من 15
 -5بوردو  24من .15

