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Head to Head

غونزالو هيغواين  Xهاري كاين
إلى جانب املباراة ،مبارة جانبية ،بني هدافني كبيرين.
أولهما هو غونزالو هيغواين ،وهو أغلى العب في تاريخ
ال ــدوري اإليطالي ،ضـ ّـد هــاري كاين ،الــذي تؤكد جميع
التقارير أنه سيكون أغلى العب انكليزي في الصيف
املقبل .دخــل املــواجـهــة الصعبة ،مواجهة مصغرة بني
مهاجمي الفريقني .الالعبان هدافان من الطراز الرفيع،
رغم أن كاين يتفوق على نظيره في هذا املوسم بتسجيله
 23هدفًا في الدوري ،ما يجعله هداف الدوريات الخمسة
الكبرى .أما هيغوايني فيأتي من بعيد ،حتى في الدوري
اإليطالي ،ب ــ 14هدفًا .وفــي دوري األبـطــال ،يأتي هاري
كني ثانيًا بعد كريستيانو رونالدو في قائمة الهدافني
ّ
فسجل هدفني
بـ 6أهداف في  5مباريات ،أما هيغوايني
فقط من  6مباريات .األرقام كلها تصب لصالح كاين،
لكن هل يضمن ذلك تفوقه على حساب هيغوايني؟
بعد غياب باولو ديباال بداعي اإلصابة ،يصبح هيغاويني
املسجل األول للفريق .وهو سيف ذو حدين إذ يزيد من
فرص تسجيله ويزيد من الضغط عليه في آن معًا .وهذا
األمــر يضع هيغوايني أمــام هاجس نفسي كبير ،فهو
اعتاد أن يكون هداف الدوريات بامتيازّ ،
وخيب اآلمال
دائما في ما خص املسابقات ،سواء في دوري األبطال
في كــأس العالم ومــع البطوالت القارية مع املنتخب.
أو ّ
سجله ضعيف في دوري األبـطــال ،وأكبر أرقــامــه كان
بثالثة أهداف مع ريال مدريد في موسم ،2012-2011

ّ
وهو رقم لم يتخطه بعد ذلك .املفارقة أن اسم كاين ،غريم
هيغواين ،تربطه الشائعات باالنتقال إلى أحد الفريقني
اللذين ملع فيهما هيغواين (ريال مدريد أو يوفنتوس)،
إلى جانب نابولي.
من ناحية أخــرى ،فال يمكن إلقاء اللوم على هيغوايني
وحده في هذا املوسم ،فالفريق بكامله سجل  7أهداف
في دوري األبطال فقط ،رغم تألقه في الدوري بتسجيل
 61هــدفــا .فــي املقابل ،سجل كاين فــي موسمه الثاني
في دوري األبطال  6أهداف بالفعل ،ما يجعل حصيلته
اإلجمالية  8أه ــداف مــن  10مـبــاريــات .وهــو أصبح في
صغير
هذا املوسم الهداف الوحيد في الفريق مع دعم
ّ
من الكوري هيونغ من سون ،وذلك بعد أن ًتراجع سجل
دي ـلــي أل ــي الـتـهــديـفــي بـشـكــل كـبـيــر نـسـبــة إل ــى املــوســم
األخير ،باإلضافة إلى تركيز صانع األلعاب كريستيان
إريكسن على تمويل كني قدر املتاح ،وهي شراكة أثبتت
فعاليتها .ولــم يترك كاين أي مجال العتباره «ظاهرة
املوسم الواحد» ،فهو ما يزال يسجل بشكل هائل حيث
دخــل نــادي املئوية فــي ال ــدوري اإلنكليزي فــي موسمه
الرابع فقط.
بني خبرة هيغوايني واندفاعية كني ،هل يثبت هيغوايني
أنه ما زال من األفضل ويفاجئ الجميع؟ أم يكمل كني
تألقه ويــؤكــد أحقيته فــي كــل الضجيج الحائم حوله؟
مباراة صغيرة داخل املباراة الكبيرة.

«اليوفي» حاضر في لبنان
عبد القادر سعد
ال تكاد ّ
تمر مباراة لفريق يوفنتوس ،سواء محليًا أو في دوري أبطال أوروبا،
من دون أن تكون رابطة جمهور النادي حاضرة في أحد املطاعم في بيروت
ملتابعة املباراة .هذه الرابطة ،التي تأسست عام  2011ويرأسها حسن ّ
كريم
منذ ذلك التاريخ ،تضم حاليًا  560منتسبًا بشكل رسمي يحملون بطاقات
رسمية مع مشاركة ما يقارب الـ  1500مشجع بشكل ّ
متفرق في النشاطات
التي تنظمها الرابطة .لكن عديد األشخاص املشجعني للنادي اإليطالي العريق
على مواقع التواصل االجتماعي يصل الى حوالى  6آالف مشجع.
يشير ّ
كريم الى أن رابطة جمهور يوفنتوس في لبنان هي أول رابطة حصلت
على ترخيص رسمي من الــدولــة اللبنانية ،وتحديدًا من وزارة الداخلية في
تكتف الرابطة بهذه الصفة الرسمية املحلية ،بل
عهد الوزير مروان شربل .ولم
ٍ
حصلت على ترخيص رسمي من النادي في إيطاليا الذي يعترف بها رسميًا.
عدد من املشاهير اللبنانيني يشجعون يوفنتوس ،وعلى رأسهم املمثل عادل
كــرم الــذي كرمته الرابطة وكذلك العــب فريق األنـصــار مــازن جمال الــذي هو
أيضًا من مشجعي "اليوفي".
حضور مباريات يوفنتوس ال يقتصر على شاشات التلفاز في لبنان ،ذلك أن
عددًا من املشجعني حضروا أكثر من لقاء في إيطاليا .وحني تسأل ّ
كريم عن
املباراة التي ال تزال في ذاكرته ،يجيب "أول مباراة حضرتها في ملعب النادي
فــي تورينو عــام  2012بــن يوفنتوس ومـيــان والـتــي فــاز بها اليوفي 0 - 2
بهدفني ملاركيزيو".
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