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معركة صغيرة داخل الحرب الكبيرة

ّ
كاين ولوكاكو في أقسى نزاالت «الجالدين»
ليس مفاجئًا أن يكون
هاري كاين وروميلو
لوكاكو في طليعة
المنافسين على لقب
الهداف في نهائيات كأس
العالم  .2018هما سبق
أن أطلقا هذا النزال في
الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وبال شك لن يكون هناك
أي فرصة لمنتخبيهما
للذهاب بعيدًا في المشوار
المونديالي من دون
أهدافهما
شربل ّ
كريم
بغض النظر عن شكل األهداف التي
ٌّ
سجلها كل من املهاجمني اإلنكليزي
ه ـ ــاري ك ــاي ــن وال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـلــو
ل ــوك ــاك ــو .وب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن هــويــة
الخصوم (أقوياء كانوا أم ضعفاء)،
الذين اهتزت شباكهم بسبب نيران
ه ــذي ــن امل ـه ــاج ـم ــن ،فــإن ـه ـمــا األبـ ــرز
ه ـجــوم ـيــا (إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـبــرت ـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو) ل ـنــاح ـيــة
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي ن ـت ــائ ــج مـنـتـخـبـيـهـمــا
وبشكل مــن األشـكــال من
حتى اآلن،
ٍ
األس ـبــاب األســاسـيــة لتأهلهما إلــى
دور الـ .16
الليلة تبدو األمــور أبعد مــن مجرد
ص ـ ـ ـ ــراع ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ــدارة املـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـس ــاب ـع ــة ب ــن إن ـك ـل ـت ــرا وب ـل ـج ـي ـكــا،
فـهـنــاك ن ــزال مــن الـعـيــار الثقيل بني
ك ــاي ــن ول ــوك ــاك ــو ،ي ـح ـمــل «تـصـفـيــة
حـســابــات» بــن االثـنــن ويحمالنها
من مالعب إنكلترا حيث اعتادا على
سرقة األضواء وممارسة هوايتهما
ّ
املفضلة بهز الشباك.
قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم ّ األخ ـ ـيـ ــر فــي
«ال ـب ــري ـم ـي ـي ــر ل ـ ـيـ ــغ» رشـ ـ ـ ــح ال ـن ـق ــاد
كــايــن ولــوكــاكــو للتنافس على لقب
ال ـ ـه ـ ــداف ،ل ـك ــن فـ ـج ــأة ظ ـه ــر ال ـن ـجــم
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــاح وقـ ـض ــى
عليهما بـتـصــدره لالئحة الهدافني
فــي نهاية املـطــاف برصيد  32هدفًا

لوكاكو يعرف اإلنكليز ويعرفونه جيدًا (أدريان دنيس ــ أ ف ب)

سـجـلـهــا بـقـمـيــص ل ـي ـف ــرب ــول .كــايــن
ل ــم ي ـكــن ب ـع ـي ـدًا ع ـن ــه ،إذ إن مـهــاجــم
توتنهام هوتسبرّ سجل  30هدفًا،
مقابل  16هدفًا وقــع عليها لوكاكو
ف ــي م ــوس ـم ــه األول م ــع مــانـشـسـتــر
يونايتد.
اآلن ي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ك ـ ـ ــاي ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق
املونديالي أيضًا بأهدافه الخمسة،
ّ
ـدف واح ـ ـ ــد عــن
م ـت ـق ــدم ــا ب ـ ـفـ ــارق ه ـ ـ ـ ٍ
لوكاكو الذي يتشارك املركز الثاني
م ــع رونـ ــالـ ــدو .ل ـكــن شـيـئــا ل ــم يـنـتــهِ ،
وق ــد تـكــون مـبــاراتـهـمــا الليلة نوعًا
مــن ال ـن ــزال الـحــاســم ال ــذي سيعطي
أح ــده ـم ــا وم ـن ـت ـخ ـبــه طــري ـقــا أسـهــل
نحو لقب الهداف والذهاب إلى أبعد
مكان ممكن في املونديال ،وذلك من
ٍ
خالل القبض على صدارة املجموعة
ح ـي ــث قـ ــد تـ ـك ــون أهـ ـ ـ ــداف أح ــده ـم ــا
الكلمة الفصل في هذا اإلطار.
الـ ــواقـ ــع أن امل ـه ــاج ـ َـم ــن امل ــذك ــوري ــن
يتشابهان كثيرًا من حيث األسلوب
ٍّ
وال ـف ـع ــال ـي ــة إلـ ــى حـ ـ ٍّـد مـ ــا ،ل ـك ــن ل ـكــل
منهما ميزته التي تجعل منه واحدًا
ّ
مــن أفـضــل «ال ـج ــادي ــن» فــي الـعــالــم.
وفـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة م ــذه ــل م ــا ي ـق ــوم به
كــايــن حــالـيــا وطـ ــوال مــواســم خـلــت،
فــاملـهــاجــم األش ـقــر لــم يـتـجــاوز ال ــ24
مــن الـعـمــر ،لكنه عـلــى رغ ــم ذل ــك هو
الـنـجــم األول فــي فــريـقــه ،واأله ــم أنــه
ي ـح ـمــل شـ ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة لـ ــواحـ ـ ٍـد مــن
أعـ ـ ــرق امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـع ــامل ـي ــة .كــايــن

ما يقدمه كاين حتى اآلن مذهل (مارتين بيرنيتي ــ أ ف ب)

أنـضــج مــن عـمــره ويـمـلــك كــل ال ــروح
القيادية املطلوبة ليكون على رأس
طـ ــابـ ــور العـ ـب ــي م ـن ـت ـخــب «األس ـ ــود
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة» ،ل ـك ــن أه ـم ـي ـت ــه أبـ ـع ــد مــن
ذل ــك ،فـهــو مـمـتــاز ف ــي ك ــل الـنــواحــي
ال ـه ـجــوم ـيــة :م ـهــاجــم س ــري ــع يـجـيــد
الجري بالكرة ،وممرر ذكي ومقاتل
في
مجتهد ،وقوي البنية ويتمركز ً
شكل رائــع داخــل الصندوق ،إضافة
ٍ
إلى إجادته التسديد بالقدمني بدقة
ك ـب ـيــرة ،ت ـمــامــا ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال في
الكرات الهوائية .وكاين الساعي إلى

ّ
تفوق كاين على لوكاكو
على الئحة ترتيب هدافي
الدوري اإلنكليزي

أن يكون على صورة غاري لينيكر،
وهو آخر إنكليزي أحرز لقب هداف
املـ ــونـ ــديـ ــال ع ـ ــام ( 1986ل ـل ـم ـف ــارق ــة
لعب مع توتنهام أيضًا) ،يمكنه أن
يـعـيــد الـقـيـمــة الـحـقـيـقـيــة لـلـمـهــاجــم
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـكــاس ـي ـكــي م ــن خ ــال
حصوله على الـحــذاء الذهبي .ففي
دوري م ـلــيء بــاملـهــاجـمــن األجــانــب
لــم يعرف منتخب إنكلترا مهاجمًا
ح ـق ـي ـق ـيــا فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ــرقـ ــم  9مـنــذ
اعـ ـت ــزال أل ــن ش ـي ــرر ،الـ ــذي ك ــان آخــر
ال ـهــدافــن الــذيــن يـجـيــدون كــل شــيء

ّ
الكل كيف ّ
تميز
بامتياز ،حيث يذكر
حـتــى فــي ال ـكــرات الـثــابـتــة وتـحــديـدًا
ركالت الجزاء.
وشيرر يذكره ّ
جيدًا املــدرب الحالي
إلنكلترا غــاريــث ســاوثـغــايــت ،حيث
ّ
سويًا في كأس أوروبا 1996
تواجدا
التي استضافتها بالدهما وخرجت
ف ـي ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
أمـ ـ ـ ــام أمل ــانـ ـي ــا حـ ـي ــث سـ ـج ــل ش ـي ــرر
ه ــدف االف ـت ـتــاح وأه ــدر ســاوثـغــايــت
الركلة الترجيحية الحاسمة .وعلى
رغ ــم ه ــذه ال ــذك ــرى الـسـيـئــة يتمنى
س ــاوث ـغ ــاي ــت أن ي ـع ـيــد ك ــاي ــن رس ــم
ّ
املشاهد التي خطها شيرر (هــداف
«ي ــورو  »1996ب ـ  5أه ــداف) وإع ــادة
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار إلـ ـ ــى ال ـق ـم ـي ــص الـ ــرقـ ــم 9
ومركز رأس الحربة ،وتأثير املهاجم
ً
فعال في نتائج إنكلترا بعدما ذهبت
ال ـن ـج ــوم ـي ــة والـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـقـ ـي ــادي فــي
ـرات سابقة إلــى العبني يشغلون
فـتـ ٍ
مراكز أخرى ،من ديفيد بيكام مرورًا
بستيفن جيرارد ،وقبل أن يستلمها
واين روني وتتنقل بني العبني عدة
حتى وصولها إلى ساعد كاين.
وبالحديث عن املهاجمني األجانب
وتأثيرهم في الكرة اإلنكليزية ،فإن
هــذا التأثير قــد يحضر إلــى مالعب
روس ـيــا لـيـضــرب إنـكـلـتــرا مــن خــال
لوكاكو.
«م ـه ــاج ــم وح ـ ــش» ي ـع ــرف اإلنـكـلـيــز
ويعرفونه جـ ّـيـدًا .ربما هــذه النقطة

ف ــي مـصـلـحـتـهــم ،ل ـكــن ه ــم يـعـلـمــون
أي ـض ــا أن أول ـئ ــك امل ـهــاج ـمــن الــذيــن
يشبهون لــوكــاكــو يصعب كبحهم،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـن ــدم ــا يـ ـلـ ـعـ ـب ــون بــن
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــةٍ م ـ ـ ــن الع ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط
ّ
ال ـخــاقــن ،أم ـثــال كـيـفــن دي بــرويــن
وإيدين هــازار .انتهازي من الدرجة
موسم
األولى يثأر لنفسه حاليًا بعد
ٍ
عادي مع مانشستر يونايتد (سجل
 25هدفًا مع إفرتون في املوسم الذي
س ـب ـقــه) ،وي ـب ــدو ك ـمــن ي ـت ـصــارع مع
وحش آخر على طريدته ،فاملنافسة
ٍ
على تسجيل األه ــداف تـتــوزع على
العبني عدة في املنتخب البلجيكي،
حيث ّ
قدم ميتشي باتشواي ودريس
مرتنس نفسيهما أيضًا كمهاجمني
حـ ــاس ـ ـمـ ــن .ه ـ ــو م ـ ــرت ـ ــاح أك ـ ـثـ ــر مــن
وج ــوده فــي يونايتد حيث استقدم
لتعويض الـنـجــم الـســويــدي زال ّت ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،فــالـخـطــة املـعــقــدة
ال ـت ــي اع ـت ـمــدهــا امل ـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
جوزيه مورينيو ّ
صعبت األمور في
بـعــض األح ـي ــان ،خـصــوصــا فــي ظل
ّ
غ ـيــاب أي العـ ـ ٍـب خـ ــاق ف ــي الــوســط
ي ـم ـك ـن ــه إمـ ـ ـ ـ ــداده بـ ــال ـ ـكـ ــرات بـعـكــس
مـ ــا هـ ــي ع ـل ـيــه ال ـ ـحـ ــال فـ ــي مـنـتـخــب
«الشياطني الحمر» .اذًا هــي معركة
خــاصــة داخــل الـحــرب الكبيرة ،فمن
يـ ـحـ ـسـ ـمـ ـه ــا ملـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه ي ـح ـس ـم ـهــا
ملـصـلـحــة منتخبه وي ــواص ــل الحلم
نحو الذهب :الكأس وحذاء الهداف.

تونس تبحث عن انتصارها األول
ت ـت ـج ــه أن ـ ـظـ ــار م ـت ــاب ـع ــي ك ـ ــرة ال ـق ــدم
العربية ،اليوم الخميس ،صوب ملعب
«مــوردافـيــا أريـنــا» بمدينة سارانسك
مل ـشــاهــدة مـ ـب ــاراة ت ــون ــس وب ـن ـمــا في
ال ـجــولــة الـثــالـثــة لـلـمـجـمــوعــة الـســابـعــة
لكأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وت ـعــد ه ــذه ه ــي املــواج ـهــة األولـ ــى في
ال ـت ــاري ــخ ال ـت ــي تـجـمــع ب ــن املـنـتـخـبــن
سواء على الصعيد الدولي أو الودي.
وت ــأم ــل تــونــس ف ــي ت ــودي ــع املــونــديــال
بـفــوز مـعـنــوي ،ليحقق ال ـفــوز الثاني

لـلـعــرب فــي املــونــديــال ال ــروس ــي ،بعد
ف ــوز الـسـعــوديــة عـلــى مـصــر بهدفني
لـهــدف فــي الـجــولــة الثالثة للمجموعة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى .وتـ ـطـ ـم ــح تـ ــونـ ــس ب ـت ـعــديــل
صورتها خالل املونديال خاصة بعد
هزيمتني أمام إنكلترا ( )2-1وبلجيكا
( ،)5-2وسـتـكــون ه ــذه امل ـب ــاراة آخــر
ظهور للعرب فــي املــونــديــال الروسي
بعد خروجهم جميعًا.
وفيما يمتلك نبيل معلول املدير الفني
لنسور قرطاج مجموعة من الالعبني

املـمـيــزيــن ،تــدخــل بنما امل ـبــاراة بحالة
كـبـيــرة مــن ال ـت ـفــاؤل رغ ــم خسارتها
األخـ ـي ــرة م ــن إن ـك ـل ـتــرا ب ـه ــدف لستة
أهداف ،لنجاحها في إحراز أول هدف
لها في التاريخ باملونديال .وال تمتلك
بـنـمــا تــاريـخــا كـبـيـرًا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
وهي أحد املنتخبات التي تأهلت على
حساب فرق كبرى في قارتها نسبيًا،
م ـثــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
ولـكـنـهــا فـشـلــت فــي تـقــديــم ك ــرة قــدم
جيدة وذلــك نظرًا ملواجهتها فريقني

قــويــن هما بلجيكا وانكلترا تواليًا.
وي ـم ـت ـلــك املـ ـ ــدرب ال ـكــولــوم ـبــي لبنما
هيرنان غوميز العبني ليسوا أصحاب
شهرة كبيرة في عالم الكرة ،ولكنهم
يـلـعـبــون ب ـقــدر االم ـكــان ـيــات املـتــاحــة،
أبرزهم ،جايمي بينيدو ومايكل أمير
موريللو وفيديل أسـكــوبــار وأدولـفــو
ماتشادو ولويس أفال وفيليبي بالوي
وإدغــار بارسيناس وأنيبال جودوي
وغابرييل توريس وفالنتني بيمنتيل
ولويس تيغادا.

ّ
مدرجات

يالعـب الكـرة خلـف لوحـة مـن الموازييـك للقائـد الشـيوعي فالديميـر لينيـن ،فـي كازان .التقطـت الصـورة فـي  26حزيران/يونيـو
الحالـي ،أي خلال منافسـات كأس العالـم التـي تجـري فـي روسـيا (بنجاميـن كريميـل ـــ أ ف ب)

ترتيب المجموعات

فان مارفيك يغادر أستراليا

المجموعة الخامسة
الفريق

البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط
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المجموعة السادسة
الفريق

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط

السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
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أعلن الهولندي برت فان مارفيك املدير الفني ألستراليا رحيله عن تدريب الفريق بعد خروج
الفريق من مرحلة املجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا .وفي تصريح ملوقع
االتحاد املحلي للعبة ،قال مارفيك« :أحببت الفترة التي عملت فيها مع هؤالء الالعبني وتعلمت
منهم الكثير ،وروحهم القتالية ولكنني رأيت أنهم لم يصلوا ملستوى تسجيل األهداف في
املنافس» .وأضاف« :الطريقة التي عملنا بها ،أظهرنا للجميع أنه إذا لم يكن لديك أفضل الالعبني
في العالم ،ال يزال بإمكاننا التنافس مع فرنسا والدنمارك وبيرو»ّ .
يقيم فان مارفيك التجربة
ً
بهدوء ،ويعتقد أن أستراليا لعبت على نفس املستوى وحتى في بعض األحيان أعلى قليال
من منافسيها« ...ما يعني أن أستراليها بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك» .واصطحبت بيرو
نظيرتها أستراليا خارج املونديال الروسي ،في مباراة كنت مهمة للكنغرو في ظل مساعيه
للتأهل لثمن النهائي ،ولكن البيرو تفوقت وفازت .وبهذه النتيجة ،تجمد رصيد أستراليا عند
نقطة واحدة في املركز الرابع واألخير.

