6

االثنين  12كانون الثاني  2015العدد 2490

SPORT

ّ
هاري كاين :تجاهله أرسنال فرد من أرض العدو
ينتظر كثيرون المزيد من هاري كاين،
اسم مهاجم توتنهام الذي ضج في
الصحافة اإلنكليزية بعد تألقه أمام
تشلسي ،ينتظر فرصة إبراز موهبته مع
أندية عالمية جديدة ،بعدما ّنصب
نفسه النجم المفاجأة منذ انطالق
الموسم الحالي
هادي أحمد
اع ـت ــاد تــوت ـن ـهــام هــوتـسـبــر تـخــريــج
املـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــب أو اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ـ ـهـ ــا خ ـ ـ ــارج
ان ـك ـل ـتــرا ث ــم ال ـت ـعــاقــد مـعـهــا وصـقــل
ق ــدراتـ ـه ــا ،ث ــم إرس ــالـ ـه ــا ل ـت ـب ــدع فــي
م ــاع ــب ال ـ ـعـ ــالـ ــم .األمل ـ ــان ـ ــي ي ــورغ ــن
كـلـيـنـسـمــان ،اإليــرل ـنــدي روب ــي كــن،
اإلنـكـلـيــزي س ــول كــامـبــل ،الـكــرواتــي
لــوكــا م ــودري ـت ــش ،الــوي ـلــزي غــاريــث
بـ ــايـ ــل ،وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي هـ ــاري
كـ ــايـ ــن .بـ ــن فـ ـت ــرة وأخ ـ ـ ـ ــرىُ ،ي ـخ ــرج
توتنهام موهبة جديدة الــى العلن،
وم ــا هــي إال م ـبــاريــات قـلـيـلــة ،حتى
ت ـص ـب ــح مـ ـح ــط أنـ ـ ـظ ـ ــار ال ـص ـح ــاف ــة
اإلنكليزية واألوروبية .هاري كاين،
أو «بايل» الجديد ،تفجرت موهبته
ه ــذا املــوســم ،وانـتـظــر حـتــى وصلت
م ـب ــاراة فــريـقــه ضــد تشلسي (،)2-5
لـيـصـيــر ع ـن ــوان ال ـك ــرة اإلن ـك ـل ـيــزيــة.
هـنــاك ،قـ ّـدم مـبــاراة رائـعــة بصناعته
ه ــدف ــا وت ـس ـج ـي ـلــه هـ ــدفـ ــن ،اض ــاف ــة
ال ــى تـسـبـبــه بــال ـح ـصــول ع ـلــى ركـلــة
ج ـ ـ ــزاء مل ـص ـل ـحــة ف ــريـ ـق ــه .األول مــن
أم ــس ،ضــد كــريـسـتــال ب ــاالس سجل

أي ـ ـضـ ــا رغ ـ ـ ــم خـ ـ ـس ـ ــارة ف ــريـ ـق ــه .2-1
منذ اسابيع بدأت مقارنته مع العب
ري ـ ــال م ــدري ــد ال ـح ــال ــي ،وال ــ»س ـب ــرز»
الـ ـس ــاب ــق غ ـ ــاري ـ ــث بـ ــايـ ــل ف ـ ــي أي ــام ــه
األخ ـ ـيـ ــرة م ــع ت ــوت ـن ـه ــام .ه ــو يـسـيــر
ع ـل ــى خ ـ ـطـ ــاه ،ح ـت ــى أن ـ ــه فـ ــي بـعــض
اإلح ـص ــاءات يـتـفــوق عـلــى الــويـلــزي.
مـعــدل أه ــداف كــايــن يـصــل إل ــى 0.63
في املباراة الواحدة ،أمام بايل فكان
مـعــدلــه  .0.65وف ــي دق ــة الـتـصــويــب،
حصل بــايــل على  %55أم ــام كــايــن بـ
ّ
يتفوق كاين في صناعة
%53؛ فيما
األهداف بـ  %0.18له و %0.12لبايل.
أرقام تؤكد أنه مستقبل خط الهجوم
في ملعب «وايت هارت لني» ،واخبار
تحكي عن مسعى مانشستر يونايتد
ولـيـفــربــول وأرس ـن ــال للتعاقد معه.
«املــدفـعـجـيــة» ه ــو أس ــوأ املـفــاوضــن
ً
حــاال ،إذ يــرى أنــه يدفع الــى «العدو»
العب تخلى النادي عنه،
للتعاقد مع
ٍ
اذ لم َ
تر عني الفرنسي أرسني فينغر
موهبة كاين بقميص أرسـنــال حني
كان في السابعة من عمره .هناك في
ارسـ ـن ــال اض ــاع ــوا مــوه ـبــة كــانــت لو
اخ ــذت فــرصــة تستحقها ألصبحت
ال ـي ــوم مــركــز ث ـقـ ٍـل ف ــي ال ـفــريــق ،ال ــذي
ً
يعاني اصال في الخط الهجومي.
ه ـ ــذه األخـ ـ ـب ـ ــار أق ـل ـق ــت إدارة نـ ــادي
توتنهام التي عالجت فكرة خروجه
بعقد
سريعًا بالتوجه نحو مكافأته
ٍ
ج ــدي ــد م ــع رفـ ــع ق ـي ـمــة ال ــرات ــب ال ــذي
يتقاضاه الالعب الى  120ألف جنيه
استرليني أسبوعيًا ،علمًا بأن عقده
ال ـحــالــي يـنـتـهــي بـعــد  4س ـن ــوات .لم
تنفع هذه الخطوات في الحفاظ على
بــايــل أو مــودريـتــش ،فاللعب لفريق
أع ـ ـظـ ــم ،ي ـ ـشـ ــارك م ــوس ـم ـي ــا بـ ـ ــدوري

سجل هاري كاين  17هدفًا لتوتنهام هذا الموسم (جاستن تاليس ــ أ ف ب)

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )21

إسبانيا (المرحلة )18

إيطاليا (المرحلة )18

فرنسا (المرحلة )20

تشلسي  -نيوكاسل 0-2
ريال مدريد  -إسبانيول 0-3
البرازيلي أوسكار ( )43واإلسباني دييغو الكولومبي خاميس رودريغيز ( )12والويلزي
غاريث بايل ( )28وناتشو (.)76
كوستا (.)59

نابولي  -يوفنتوس 3-1
مونبلييه  -مرسيليا 1-2
الـبــارغــويــانــي ميغيل بــريـتــوس ( )64لـنــابــولــي ،كـيـفــن بـيــريـغــو ( )36وبـ ــول الس ــن ()62
والـفــرنـســي ب ــول بــوغـبــا ( )29واألوروغ ــوي ــان ــي ملونبلييه ،وبالل العمراني ( )68ملرسيليا.
خوسيه كاسيرس ( )69والتشيلياني أرت ــورو
باستيا  -باريس سان جيرمان 2-4
فيدال ( )90ليوفنتوس.
ال ـبــرازي ـلــي ل ــوك ــاس مـ ــورا ( )10وادري ـ ــان
رابـيــو ( )20لـســان جـيــرمــان ،والـجــزائــري
تورينو  -ميالن 1-1
البولوني كاميل غليك ( )81لتورينو ،والفرنسي رياض بودبوز ( )32وفرانسوا موديستو
( )45وجوليان باملييري ( 56و.)89
جيريمي مينيز ( 3من ركلة جزاء) مليالن.

مانشستر يونايتد  -ساوثمبتون  1-0أمليريا  -اشبيلية 2-0
الصربي دوسان تاديتش (.)69
فيسنتي ايبورا ( )58وخورخي كوكي (.)63

ريمس  -سانت اتيان 2-1
روما  -التسيو 2-2
فرانشيسكو توتي ( 48و )64لروما ،وستيفانو رونو كوهاد ( 90خطأ في مرماه) لريمس،
ماوري ( )25والبرازيلي فيليبي أندرسون ( )29ويوهان مولو ( )44ورومان هاموما ()48
لسانت إتيان.
لالتسيو.

برشلونة  -أتلتيكو مدريد 1-3
إفرتون  -مانشستر سيتي 1-1
االسـكــوتـلـنــدي ستيفني نايسميث ( )78الـبــرازيـلــي نـيـمــار ( )12واألوروغ ــوي ــان ــي لويس
إلف ــرت ــون ،وال ـبــرازي ـلــي فــرنــانــديـنـيــو ( )74سواريز ( )35واألرجنتيني ليونيل ميسي ()87
لبرشلونة ،والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (56
لسيتي.
من ركلة جزاء) ألليتيكو.

أرسنال  -ستوك سيتي 0-3
سلتا فيغو  -فالنسيا 1-1
التشيلياني الكسيس سانشيز ( 33و )49التشيلياني فابيان اوريــانــا ( )61لسلتا فيغو،
والفرنسي لوران كوسييلني (.)6
واألرجنتيني رودريغو دي بول ( )43لفالنسيا.
ليفانتي  -ديبورتيفو ال كورونيا 0-0
سندرالند  -ليفربول 1-0
ملقة  -فياريال 1-1
بيرنلي  -كوينز بارك رينجرز 1-2
ايبار  -خيتافي 1-2
ليستر سيتي  -استون فيال 0-1
س ـ ــوانـ ـ ـس ـ ــي سـ ـيـ ـت ــي  -وس ـ ـ ـ ــت هـ ــام أتلتيك بلباو  -التشي 2-1
غرناطة  -ريال سوسييداد 1-1
يونايتد 1-1
وست بروميتش البيون  -هال سيتي رايو فاييكانو  -قرطبة (الليلة )21.45
0-1
 ترتيب فرق الصدارة:كريستال باالس  -توتنهام 1-2
 -1ريال مدريد  42نقطة من  17مباراة
 -2برشلونة  41من 18
 ترتيب فرق الصدارة: -3اتلتيكو مدريد  38من 18
 -1تشلسي  49نقطة من  21مباراة
 -4اشبيلية  36من 17
 -2مانشستر سيتي  47من 21
 -5فالنسيا  35من 18
 -3ساوثمبتون  39من 21
 -4مانشستر يونايتد  37من 21
 -5أرسنال  36من 21

ليون  -تولوز 0-3
إنتر ميالنو  -جنوى 1-3
األرجنتيني رودري ـغــو بــاالسـيــو ( )12وم ــاورو الكسندر الكازيتي ( 14و )27والجزائري
ايكاردي ( )39والصربي نيمانيا فيديتش ( )88نبيل فيكير (.)48
إلنتر ،وأرماندو ايتزو ( )85لجنوى.
ايفيان  -رين 1-1
غانغان  -لنس 0-2
سمبدوريا  -امبولي 0-1
ليل  -كاين 0-1
البرازيلي إدير مارتينز (.)49
نيس  -لوريان 1-3
نانت  -متز 0-0
ساسوولو  -اودينيزي 1-1
موناكو  -بوردو 0-0
اتاالنتا  -كييفو 1-1
كالياري  -تشيزينا 1-2
 ترتيب فرق الصدارة:فيورنتينا  -باليرمو 3-4
 -1ليون  42نقطة من  20مباراة
فيرونا  -بارما 1-3
 -2مرسيليا  41من 20
 -3سانت اتيان  39من 20
 ترتيب فرق الصدارة -4باريس سان جيرمان  38من 20
 -1يوفنتوس  43نقطة من  18مباراة
 -5موناكو  33من 20
 -2روما  40من 18
 -3التسيو  31من 18
 -4نابولي  30من 18
 -5سمبدوريا  30من 18

أبطال أوروب ــا ال تقف أمامها أمــوال
رئيس النادي دانيال ليفي .بالطبع،
ل ــن ي ـ ًع ـطــي ك ــاي ــن ،كـ ــأي العـ ــب آخ ــر،
أهـمـيــة لنشأته فــي تــوتـنـهــام ،وهــذه
ح ـ ــال م ـع ـظ ــم ال ــاعـ ـب ــن ،ف ـه ــو ُوجـ ــد
كـمـهــاجــم بــديــل للثنائي الـتــوغــولــي
إيـ ـم ــان ــوي ــل أدي ـ ـبـ ــايـ ــور واإلسـ ـب ــان ــي
روب ـ ــرت ـ ــو س ـ ـ ــول ـ ـ ــدادو .س ــابـ ـق ــا لـعــب
ك ــاي ــن ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة م ــع فــرق
ليتون ومـيـلــوول ونــوريـتــش سيتي
ولـيـسـتــر سـيـتــي ،وعـ ــاد بـعــدهــا إلــى
بيته تــوتـنـهــام ،حـيــث انـتـظــر فرصة
املـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ،وع ـ ـنـ ــدمـ ــا سـ ـنـ ـح ــت ل ــه،
استغلها ســريـعــا ،فسجل  17هدفًا،
ّ
ت ـتــوزع بــن  7فــي «البريميير ليغ»،
و 7ف ــي «ي ــوروب ــا ل ـي ــغ» ،وث ــاث ــة في
كأس الرابطة اإلنكليزية.
وع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،يـنـتـظــر كــايــن
أيضًا فرصة في املنتخب باإلنكليزي.
«أمــامــي أشهر قليلة ألثبت نفسي»،
ق ــالـ ـه ــا كـ ــايـ ــن عـ ـن ــد س ـ ــؤال ـ ــه إذا مــا
سيستدعيه م ــدرب «األس ـ ــود» روي
ه ــودج ـس ــون .ول ـعــل كــايــن يـ ــدرك في
ق ــرارة نـفـســه ،بـعــد كــل مــا سمعه من
الـنـقــاد واملحللني أنــه أم ــام مستقبل
باهر مع الفريق ،واملنتخب أيضًا ،إذ
وصف هودجسون مستواه بالهائل،
وطلب منه أن يستمر في ما يقدمه:
«شارك وسجل أهدافًا».
ِ
العـ ـ ـ ــب بـ ـم ــوهـ ـب ــة كـ ـ ــرويـ ـ ــة وسـ ــرعـ ــة
وقــوة بدنية ،يجيد اللعب في مركز
ّ
املتقدم،
املهاجم ودور صانع األلعاب
سيستمر ،كـمــا هــو مـتــوقــع ،بقيادة
فريقه نحو املراكز األولى في الدوري،
وسيستمر أيضًا ،باستغالل الفرص
ال ـت ــي س ـتــأت ـيــه ،م ــن م ــاع ــب األن ــدي ــة
العاملية قريبًا.

حادث يودي
بحياة ماالندا
قضى مهاجم فولسبورغ
االلماني ومنتخب بلجيكا
لالعبين دون  21عامًا جونيور
ماالندا ( 20عامًا) اول من
امس في حادث سير ،بحسب
ما اعلنت الشرطة االلمانية في
بيليفليد .وحصل الحادث في
فترة بعد الظهر في بورتا
فستافاليكا عندما كان ماالندا
في طريقه الى مطار هانوفر
لاللتحاق بفريقه الذي كان
يستعد للذهاب ً
مساء إلى
جنوب أفريقيا إلقامة معسكر
إعدادي .ولم تعلن الشرطة أي
تفاصيل إضافية عن الحادث،
لكن الالعب الذي كان في
المقعد الخلفي توفي فورًا
عندما فقد السائق السيطرة
على السيارة المسرعة وارتطم
بإحدى األشجار .وعلق زميل
الراحل ومواطنه كيفن ًدي
بروين على «تويتر» قائال:
«غريب جدًا أن يتحدث الشخص
إلى صديق في الصباح ثم
يعلم بهذا الخبر بعد الظهر.
لقد خسرت صديقًا كبيرًا».
واشتهر ماالندا بأنه صاحب
إضاعة أغرب الفرص وأسهلها
في «البوندسليغا» ،حيث خاض
 17مباراة مع فولفسبورغ،
منها  10هذا الموسم سجل
خاللها هدفين.

