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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

هاري كاين :العالمي المظلوم
يواصل هاري كاين هوايته في تسجيل
األهداف مع توتنهام هوتسبر في
مختلف المسابقات .كاين يسير على
خطى مهاجمين عمالقة ّ
مروا على
«السبرز»ّ ،
مقدمًا نفسه كأحد أفضل
المهاجمين في العالم حاليًا عن جدارة
حسن زين الدين
"هـ ــاري كــايــن أبـقــانــي فــي منصبي".
جملة قالها األرجنتيني ماوريسيو
بـ ــوك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام
اإلنـكـلـيــزي فــي م ـعــرض حــديـثــه قبل
أي ــام لصحيفة "ذا إنــديـبـنــدنــت" عن
م ـهــاج ـمــه ،م ـس ـتــذك ـرًا ع ـنــدمــا سـ ّـجــل
األخير هدف الفوز على أستون فيال
فــي الـ ــدوري املـمـتــاز قـبــل  3سـنــوات،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـع ــاش ــرة
عـنــدمــا ك ــان الـفــريــق يـعــانــي ويحتل
امل ــرك ــز ال ـح ــادي ع ـشــر ،وكـ ــان امل ــدرب
وقـتـهــا م ـهــددًا بـفـقــدان منصبه بعد
فـ ـت ــرة وجـ ـي ــزة ع ـل ــى قـ ــدومـ ــه .جـ ّمـلــة
ت ـك ـفــي وح ــده ــا ل ـت ـع ـكــس م ــا يـمــثـلــه
كــايــن وم ــدى أهـمـيـتــه لـتــوتـنـهــام ،إذ
الواقع فإن تأثيره على "السبرز"
في ّ
ال يـتــوقــف على تلك امل ـب ــاراة ،بــل إنه
ذلك التاريخ وهو يحمل فريقه
منذ َ
على كتفيه بأهدافه التي ال تخلو من
روعــة والتي ّ
توجته هدافًا للبطولة
ف ــي املــوس ـمــن األخ ـي ــري ــن وأسـهـمــت
ف ــي ارت ـ ـقـ ــاء ت ــوت ـن ـه ــام إل ـ ــى وص ــاف ــة
"البريميير ليغ" خاللهما.

وصلت أهداف كاين
إلى  108في  173مباراة
في جميع المسابقات
الالفت في كاين هو محافظته على
م ـس ـتــواه ،إذ ي ـنــدر أن تـجــد حـ ّ
ـاسـتــه
الـتـهــديـفـيــة فــي ت ــراج ــع .ه ــذا مــا عــاد
ل ـي ـث ـب ـتــه ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ب ـت ـس ـج ـي ـلــه 4
أه ــداف فــي البطولة املحلية ،بينها
هدفان في املرحلة األخيرة األسبوع
املاضي في مرمى وست هام ،ثم نقل
تألقه سريعًا إلى الساحة األوروبية،
حيث سجل ثــاثــة أه ــداف "هاتريك"
في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ل ـ َيــرفــع رص ـيــده
إلى  5أهداف بعد هدفيه في املباراة
األول ـ ــى أمـ ــام ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األملاني ،حيث يتصدر الئحة ترتيب

ّ
يتألق كاين محليًا وأوروبيًا من دون أن يحظى بهالة إعالمية كبيرة (جاك غويز ــ أ ف ب)

الهدافني حتى اآلن.
أرق ـ ـ ــام ك ــاي ــن ت ـت ـح ــدث ع ـن ــه .أه ــداف ــه
بقميص تــوتـنـهــام وصـلــت إل ــى 108
في  173مباراة في جميع املسابقات،
علمًا بأنه احتفل في مباراته الـ 100
ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي بتسجيله
ً
هــدفــه الـ ـ  59م ـعــادال بــذلــك الفرنسي
تييري هنري نجم أرسنال السابق،
ّ
وتفوق عليه بوصوله إلى
وقــد عــاد
هــدفــه ال ـ  80فــي  117م ـبــاراة .أمــا في
املــواســم الثالثة األخ ـيــرة ،فــإن معدل
أهدافه في البطوالت األوروبية يبلغ
 31هدفًا ،إذ يأتي وراء األرجنتيني
غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس
اإليـطــالــي ( 33هــدفــا) ومتقدمًا على
البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان
جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة
اإلسباني السابق ( 30هدفًا).
كاين هو مثال للمهاجم الــذي يحلم
ب ــه أي مـ ـ ــدرب ،ف ـهــو يـتـمـيــز ببنيته
الجسمانية املثالية ،إذ يبلغ طوله
 188سم ،ما يتيح له إجــادة األلعاب
ً
ال ـهــوائ ـيــة ،ف ـضــا عــن ام ـتــاكــه قــدرة
ّ
التخلص مــن الــرقــابــة الدفاعية عبر
التمركز الجيد ،أضف إلى تسديداته
التي تجمع بني ّ
القوة والذكاء ،وهذا
ما يجعل منه ،عن جدارة ،من أفضل
امل ـهــاج ـمــن ف ــي ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا .ومــا

يــؤكــد ذل ــك أكـثــر أن كــايــن يصنع كل
ه ــذا ال ـتــألــق رغ ــم أن زم ـ ــاءه ليسوا
بجودة ونجومية الزمالء املهاجمني

اآلخــريــن فــي الـفــرق الكبرى األخــرى،
عـلــى غ ــرار مــا هــي ال ـحــال ،إنكليزيًا،
مــع البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو في

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )7

إيطاليا (المرحلة )7

 السبت:هادرسفيلد  -توتنهام ()14,30
بورنموث  -ليستر سيتي ()17,00
مانشستر يونايتد  -كريستال باالس
()17,00
ستوك سيتي  -ساوثمبتون ()17,00
وس ــت بــروم ـي ـتــش ال ـب ـيــون  -وات ـف ــورد
()17,00
وست هام يونايتد  -سوانسي سيتي
()17,00
تشلسي  -مانشستر سيتي ()19,30

 السبت:أودينيزي  -سمبدوريا ()19,00
جنوى  -بولونيا ()21,45

 األحد:أرسنال  -برايتون ()14,30
إفرتون  -بيرنلي ()16,15
نيوكاسل  -ليفربول ()18,30

 األحد:نابولي  -كالياري ()13,30
بينيفنتو  -إنتر ميالنو ()16,00
كييفو  -فيورنتينا ()16,00
التسيو  -ساسوولو ()16,00
سبال  -كروتوني ()16,00
تورينو  -هيالس فيرونا ()16,00
ميالن  -روما ()19,00
أتاالنتا  -يوفنتوس ()21,45

م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد واإلسـ ـب ــان ــي
أل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارو مـ ـ ـ ـ ــوراتـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ت ـش ـل ـس ــي
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو في
مانشستر سيتي وغيرهم.
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن أن ك ـ ــاي ـ ــن كـ ـ ـ ــان مــن
مشجعي الغريم أرسنال في الصغر،
إال أنــه استطاع أن ُينسي مشجعي
تــوتـنـهــام ه ــذا األمـ ــر ويـحـتــل مكانة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي قـ ـل ــوبـ ـه ــم ،وهـ ـ ـ ــذا دل ـي ــل
إضــافــي على أهميته واملــرتـبــة التي
وص ـ ـ ــل إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،حـ ـي ــث يـ ـسـ ـي ــر ع ـلــى
خـطــى مهاجمني عمالقة م ــروا على
"الـسـبــرز" سابقًا مثل غ ــاري لينيكر
وتيدي شيرينغهام واألملاني يورغن
كلينسمان واإليرلندي روبي كني.
لـكــن رغ ــم أن كــايــن هــو اب ــن توتنهام
وخ ـ ّـري ــج مــدرس ـتــه ويـمـتـلــك ك ــل هــذه
الشعبية ،إال أن ذلــك ال يمنع مــن أن
يــأتــي ي ــوم قــد ي ـشـ ّـد فـيــه ال ــرح ــال عن
لـنــدن بحثًا عــن فــريــق أكـبــر وطـمــوح
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن املـ ـ ّ
ـرح ـ ـبـ ــن
بـ ـق ــدوم ــه ك ـ ـثـ ــر ،وخـ ـص ــوص ــا أي ـض ــا
أن ــه ف ــي تــوت ـن ـهــام ال ي ــأخ ــذ ح ـقــه من
مثل بقية املهاجمني ،ال بل
األض ــواء ّ
إن ــه يستحق أك ـثــر ،وتـحــديـدًا الهالة
بنجوم ربما
اإلعــامـيــة الـتــي تحيط
ٍ
لــم يصلوا الــى نصف مــا وصــل إليه
حتى اآلن.

تصفيات مونديال 2018

تشكيلتا الحسم المونديالي أللمانيا وإسبانيا
استدعى مدرب منتخب أملانيا يواكيم
لـ ـ ــوف امل ـ ــداف ـ ــع ج ـ ـيـ ــروم ب ــواتـ ـن ــغ ال ــى
تـشـكـيـلـتــه ب ـعــد غ ـيــاب ل ـف ـتــرة طــويـلــة،
وذلـ ــك ل ـخــوض امل ـب ــارات ــن األخ ـيــرتــن
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات األوروب ـ ـي ـ ــة املــؤه ـلــة
الــى مــونــديــال  2018فــي روس ـيــا ،أمــام
إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ال ـتــي تـحــل ضيفة
عليها الخميس املـقـبــل فــي بلفاست،
قبل استضافتها أذربيجان في الثامن
من تشرين األول املقبل.
وي ـت ـص ــدر أبـ ـط ــال ال ـع ــال ــم امل ـج ـمــوعــة
الـثــالـثــة بــالـعــامــة الـكــامـلــة ( 24نقطة
مــن  8م ـبــاريــات) ب ـفــارق  5ن ـقــاط أمــام
إي ــرل ـن ــدا ،وه ــم ي ـح ـتــاجــون ال ــى نقطة
واح ــدة لضمان تأهلهم مـبــاشــرة الى
العرس العاملي.
ويـغـيــب ع ــدد مــن األس ـم ــاء املـهـمــة عن

"املانشافت" لإلصابة ،أمثال :مسعود
أوزيـ ـ ــل ،ســامــي خ ـض ـيــرة ،بينيديكت
هــوفـيــديــس ،جــونــاس هـكـتــور ،مــاريــو
غوميز والحارس مانويل نوير.
وهنا التشكيلة:
 لحراسة املرمى :كيفن تراب (باريسس ــان ج ـيــرمــان) ومـ ــارك  -أن ــدري ــه تير
شـتـيـغــن (بــرش ـلــونــة ) وب ـي ــرن ــد لينو
(باير ليفركوزن).
 لـ ـل ــدف ــاع :جـ ـي ــروم ب ــوات ـن ــغ وم ــات ــسهاملس وجوشوا كيميش ونيكالس
ش ــول ــه (ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ) ومــات ـيــاس
غينتر (بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ)
وش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــودران م ـص ـط ـف ــي (أرسـ ـ ـن ـ ــال)
ومــارفــن بــاتـنـهــاردت (هـيــرتــا بــرلــن)
وأنطونيو روديغر (تشلسي).
 -لـ ـل ــوس ــط :إيـ ـم ــري ك ـ ــان (ل ـي ـف ــرب ــول)

ول ـيــون غوريتسكا (شــالـكــه) وطــونــي
ك ــروس (ري ــال مــدريــد) وسيباستيان
رودي (ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ) ولـ ـي ــروي
س ــان ـي ــه (م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي) وأم ــن
يونس (أياكس أمستردام) وساندور
فاغنر (هوفنهايم).
 ل ـل ـه ـجــوم :ج ــول ـي ــان ب ــران ــدت (بــايــرليفركوزن) ويوليان دراكسلر (باريس
سان جيرمان) وطوماس مولر (بايرن
ميونيخ) والرس شتيندل (بوروسيا
مـ ــون ـ ـش ـ ـن ـ ـغـ ــادبـ ــاخ) وتـ ـيـ ـم ــو ف ـي ــرن ــر
(اليبزيغ).

تشكيلة إسبانيا
اس ـت ـب ـعــد م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب اإلس ـبــانــي
خــولــن لوبيتيغي املـهــاجــم دافـيــد فيا
عن تشكيلته للمباراتني ضد ألبانيا

وإســرائـيــل فــي التصفيات األوروب ـيــة
امل ــؤه ـل ــة الـ ــى م ــون ــدي ــال  ،2018فـيـمــا
شـ ـ ـه ـ ــدت عـ ـ ـ ـ ــودة خـ ــوس ـ ـيـ ــه ك ــايـ ـخ ــون
ورودريغو مورينو.
وتـتـصــدر إسبانيا ترتيب املجموعة
الـســابـعــة بــرصـيــد  22نـقـطــة ب ـفــارق 3
نقاط أمام غريمتها إيطاليا ،وتحتاج
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا الـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــوز واحـ ـ ـ ـ ــد ل ـح ـجــز
بطاقتها املونديالية.
وهنا التشكيلة:
 لـ ـح ــراس ــة املـ ــرمـ ــى :دافـ ـي ــد دي خـيــا(مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد) وب ـي ـبــي ريـنــا
(نابولي) وكيبا أريتساباالغا (أتلتيك
بلباو).
 للدفاع :دانــي كــارفــاخــال وسيرجيورام ـ ـ ــوس ون ــات ـش ــو ف ــرن ــان ــدي ــز (ري ـ ــال
مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد) وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزار أزبـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــويـ ـت ــا

(تـشـلـســي) وج ـي ــرار بيكيه وج ــوردي
أل ـ ـبـ ــا (بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة) وم ـ ـ ـ ـ ــارك بـ ــارتـ ــرا
(بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد) ون ــات ـش ــو
مونريال (أرسنال).
 ل ـ ـلـ ــوسـ ــط :س ـي ــرج ـي ــو بــوس ـك ـي ـتــسوأن ـ ــدري ـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا (ب ــرش ـل ــون ــة)
وأسيير يارامندي (ريال سوسييداد)
وك ـ ــوك ـ ــي ري ـ ـسـ ــورس ـ ـيـ ــون وس ـ ـ ـ ــاوول
نـيـغــويــز (أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد) وتـيــاغــو
أل ـكــان ـتــارا (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ) ومــاركــو
أس ـي ـن ـس ـيــو وإي ـس ـك ــو (ري ـ ــال م ــدري ــد)
ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي).
 لـلـهـجــوم :ب ــدرو رودري ـغ ـيــز وأل ـفــارومـ ــوراتـ ــا (ت ـش ـل ـس ــي) وي ــاغ ــو أس ـب ــاس
(س ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو) وخ ــوسـ ـي ــه ك ــاي ـخ ــون
(ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي) ورودريـ ـ ـغ ـ ــو
مورينو (فالنسيا).

