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نصف النهائي

روسيا 2018

انكلترا  xكرواتيا :نزال المصـارعين األنيقين
الكأس آتية إلى منزلها ،اإلنكليز ينتظرونها ،لكن
قبلها عليهم المرور من كرواتيا القادرة على كتابة
تاريخ جديد في عالم الكرة .ثانية مباراتي الدور نصف
النهائي (الليلة الساعة  21.00بتوقيت بيروت) في
مونديال  2018تعد بالكثير ،فمعركة تكتيكية
ضخمة تــلــوح فــي األف ــق بين منتخبين تخطيا
التوقعات وتفوقا على نفسيهما

شربل ّ
كريم
األق ـ ـ ـ ــدام الـ ـق ــوي ــة امل ـخ ـت ـل ـطــة ب ــدم ــاء
نارية هو الوصف الذي يعطي فكرة
ع ــن الـكـتـيـبــة ال ـك ــروات ـي ــة .والـعـقـلـيــة
ال ـثــائــرة عـلــى مــاضـيـهــا والـطــامـحــة
ملستقبلها هي التي ّ
تميز التشكيلة
اإلنكليزية.
م ـن ـت ـخ ـبــان ت ـف ـ ّـوق ــا ع ـل ــى نـفـسـيـهـمــا
ف ــي امل ــون ــدي ــال ال ـ ــروس ـ ــي ،وخــال ـفــا
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ـ ــالـ ـ ــت أنـ ـهـ ـم ــا
سـيـلـعـبــان دورًا ثــانــويــا .ه ــي صفة
ال ـت ـص ـقــت ب ـه ـمــا م ـن ــذ زم ـ ـ ٍـن ط ــوي ــل،
وتـحــديـدًا املنتخب الـكــرواتــي الــذي
كان مفاجأة لم تتكرر في مونديال
فرنسا عام  .1998وهي صفة أيضًا
أصابت إنكلترا منذ فشلها املتكرر
ف ــي أع ـق ــاب بـلــوغـهــا ن ـصــف نـهــائــي
مونديال  1990في إيطاليا ،فغابت
بعدها ثم انكفأت أمام كبار العالم.
«عقدة  »1998ال شك في أنها طاردت
ج ـ ـيـ ــل ل ـ ــوك ـ ــا م ـ ــودريـ ـ ـت ـ ــش وايـ ـ ـف ـ ــان
راك ـي ـت ـي ـتــش ف ــي ك ــل مـ ــرة دار فـيـهــا
حــديــث عــن تــاريــخ الـكــرة الـكــرواتـيــة
فـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف ج ـ ـ ـيـ ـ ــل داف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور شـ ــوكـ ــر
وزفونيمير بــوبــان بالذهبي دونــه
رج ــال املنتخب الـحــالــي .هــم الليلة
على أب ــواب كسر الـكــام التقليدي.
ومثلهم اإلنكليز الذين بات املنتخب
لدى نجومهم السابقني ّ
همًا كبيرًا،
مجد ألن الفشل دائمًا
فتمثيله غير
ٍ
ّ
تتغير
كــان بــاالنـتـظــار .الـقــاعــدة قــد
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ،ف ــاإلي ـم ــان وص ــل إلــى
ـدود غـيــر مـسـبــوقــة ب ـهــاري كــايــن
حـ ـ ٍ
وزمـ ـ ــائـ ـ ــه ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم يـ ـصـ ـل ــوا إل ــى
ال ـن ـج ــوم ـي ــة ال ـق ـص ــوى ف ــي ب ــاده ــم
بعد ُ
بحكم صغر سنهم ،لكن املجد
املطلق بانتظارهم بال شك.

ّ
تفوق المنتخبان
على نفسيهما في
المونديال الروسي،
وخالفا التوقعات التي
قالت أنهما سيلعبان
دورًا ثانويًا

معركة أنيقة
ك ــرواتـ ـي ــا ومـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة امل ــون ــدي ــال
ب ــره ـن ــت ع ــن ن ـف ـس ـه ــا ،أقـ ـل ــه ع ـنــدمــا
سـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــت األرج ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي دور
املجموعات ،ثم تخطيها اختبارين
صعبني بــركــات الترجيح أحدهما
أمـ ــام املـنـتـخــب امل ـض ـيــف .اخ ـت ـبــاران
بمجرد النجاح فيهما يمكن إدراك
مـ ـ ـ ــدى ب ـ ـ ـ ـ ــرودة أع ـ ـ ـصـ ـ ــاب ال ـ ـ ـكـ ـ ــروات
الــذيــن ال يـهــابــون أي ش ــيء ،ليرتفع
«األدري ـ ـنـ ــالـ ــن» ف ــي أج ـس ــاده ــم إلــى
أعـلــى مستوياته كــون الـطــريــق إلــى
نهائي موسكو بات أقصر ومعاملها
أوضح.
ومما ال شــك فيه أن الطريق الصعب
ال ــذي عــرفــه ال ـك ــروات حـتــى وصولهم
إلى دور األربعة مفيد كثيرًا بالنسبة
إل ـي ـهــم ،ف ـهــم خ ـب ــروا م ـســألــة الـتـحــدي
ظرف،
الصعب واستعدوا ذهنيًا ألي
ٍ
وذل ــك بـعـيـدًا مــن مـســألــة الـحــديــث عن
إمكان شعورهم بالتعب البدني جراء

خــوضـهــم أرب ـعــة أش ــواط إضــافـيــة في
مـبــاراتــن متتاليتني .مسألة ال يجب
الحديث فيها ،إذ يضع الكروات اليوم
دمـ ــاء هـ ــم ف ــي امل ـل ـع ــب ب ـغ ـيــة تـحـقـيــق
حـلـ ٍـم لــم يـكــن مـنـتـظـرًا يــومــا بالنسبة
ـاد يـصــل ع ــدد سـكــانـهــا إل ــى 4
إل ــى ب ـ ٍ
ماليني نسمة فقط .لكن على رغم ذلك
ً
هــي أنجبت جـيــا مــن العـبــي الوسط
األنيقني ،الذين شكلوا الخط األفضل
في املونديال على هذا الصعيد.
ّ
امل ـعــادلــة بـسـيـطــة :ســل ـمــوا ال ـك ــرة إلــى
م ــودري ـت ــش أو راك ـي ـت ـي ـتــش وال ـه ــدف
ً
ً
سيأتي عاجال أم آجال.
بشكل
وهــذه املعادلة نفسها تحضر
ٍ
أو ب ــآخ ــر ف ــي امل ـل ـعــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ،إذ
ال س ـت ـي ـف ــن جـ ـ ـي ـ ــرارد وال ق ـب ـل ــه ب ــول
غاسكوين وال معه بول سكولز وبعده
فرانك المبارد ،قدروا على تمتني خط
الوسط اإلنكليزي بالشكل الذي يفعله
اليوم جــوردان هندرسون وديلي آلي
وجـيـســي لـيـنـغــارد ورفــاق ـهــم .الــوســط
اإلنـكـلـيــزي يـجـمــع اآلن بــن الـصــابــة
ال ــدف ــاع ـي ــة ،وال ـف ـعــال ـيــة ف ــي امل ـســانــدة
ّ
الهجومية ،والفكر الخالق.

م ـ ــا ي ـض ـع ـه ــا ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ــ 16بــن
املنتخبات املــونــديــالـيــة الـ ــ ،32مقابل
وق ــوف إنـكـلـتــرا فــي املــركــز ال ـســادس،
وهـ ــي ت ـس ـت ـخــدم اس ـت ـعــادت ـهــا لـلـكــرة
واستحواذها عليها إلعادة االنتشار
وتنظيم صفوفها.
ل ـكــن ال ـت ـشــابــه بـيـنـهـمــا ه ــو لـنــاحـيــة
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف عـ ـن ــدم ــا ال ت ـ ـكـ ــون الـ ـك ــرة
ب ـحــوزت ـه ـمــا ،ح ـيــث يـحـضــر الـضـغــط
الـ ـق ــاس ــي ع ـل ــى ح ــام ــل ال ـ ـكـ ــرة ،وذلـ ــك
وسط نقطة مهمة لدى اإلنكليز وهي
تتمحور حول كيفية توزيع وتوفير
مـ ـجـ ـه ــوده ــم لـ ـك ــي ال تـ ـت ــأث ــر ن ـس ـبــة
مخزونهم البدني ،إذ يتركون الخصم
يـتـصــرف بــالـكــرة فــي ملعبه لـكــن من
ّ
بالتقدم أكثر ،فغالبية
دون السماح له
املساحات التي استعادوا فيها الكرة
خــال مبارياتهم السابقة كــانــت في

منتصف املـلـعــب أو عـلــى مـســافــة 10
أمتار في عمق ملعب الخصم.
وإذا كانت إنكلترا تسمح لخصومها
ب ـت ـبــادل ال ـكــرة لـكــي ت ـقــرأ الـلـعـبــة ،فــإن
هـ ــذا األم ـ ــر سـيـخـلــق مـشـكـلــة ل ـهــا مــع
ال ـل ـعــب امل ـب ــاش ــر وال ـس ــري ــع ل ـكــروات ـيــا
ع ـنــد اس ـت ـح ــواذه ــا ،وه ــي ال ـقــويــة في
عـمـلـيــة اس ـت ـع ــادة ال ـك ــرة بـفـعــل ال ـقــوة
البدنية املوجودة لدى رجالها األشبه
باملصارعني ،والــذيــن يـبــدأون بإزعاج
الخصم منذ اللحظة األولــى النطالق
الكرة من منطقته ،تمامًا على غرار ما
يفعل العمالقان ماريو ماندزوكيتش
وأنتي ريبيتش.
وبالتأكيد ستحاول إنكلترا االعتماد
ف ــي ش ـك ـ ٍـل ك ـب ـيــر ع ـل ــى ف ـعــال ـي ـت ـهــا فــي
ال ـكــرات الـثــابـتــة ،الـتــي تـبــدو مــدروســة
منذ وصول املدرب غاريث ساوثغايت

إل ــى املـنـتـخــب .لـكــن مــع كــرواتـيــا قــد ال
ّ
يـكــون هــذا الـحــل نافعًا ،إذ إن روسيا
ّ
كــانــت الــوح ـيــدة الـتــي تمكنت مــن هــز
شباك الكروات من كرة ثابتة ،على رغم
أن  22تـســديــدة أخ ــذت مـســارًا باتجاه
املرمى الكرواتي من خالل هذه الكرات،
وه ــو م ــا يـجـعـلــه ف ــي خـطــر إذا تخلى
عنه الحظ في املواجهة مع اإلنكليز.
مباراة سيغلب عليها طابع التوتر،
العب من املنتخبني
إذ لم يسبق ألي
ٍ
ال ــوق ــوف عـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة في
ّ
املتقدمة ،لكن األفضلية
هذه املرحلة
على هــذا الصعيد ستكون كرواتية
م ــن دون شـ ــك ،كـ ــون غــال ـب ـيــة العـبــي
املـنـتـخــب األح ـم ــر واألبـ ـي ــض عــرفــوا
سابقًا معنى املباريات املصيرية مع
أنديتهم وتحديدًا في البطولة األهم
أي دوري أبطال أوروبا.

هاري كاين :موعد مع التاريخ
يعتبر هاري كاين من أفضل الالعبني اإلنكليز في كأس العالم الحالية ،وأفضلهم
يتصدر «امللك هــاري» ترتيب ّ
ّ
هدافي البطولة بستة أهــداف ،وهو
برأي الكثيرين.
ّ
ّ
يتميز ّ
بحسه التهديفي العالي ،إذ على رغم تسجيله ثالث ركــات جــزاء ،إال أنه
ّ
يبقى صاحب معدل تهديفي عال جدًا ،فمن أصل  10تسديدات له على املرمى،
ّ
ّ
سجل  6أهــداف حتى اآلن في املونديال .وسيكون قائد املنتخب اإلنكليزي على
ٍّ
مــوعــد مــع الـتــاريــخ فــي هــذه الـنـسـخــة ،إذ يـقــف أم ــام تـحــد جــديــد ،وهــو كـســر رقــم
«الظاهرة» البرازيلي رونالدو الذي ّ
سجل  8أهداف في بطولة واحدة لكأس العالم
في  2002ليكسر سلسلة من  6موندياالت لم يسجل فيها هداف البطولة أكثر
مــن  6أه ــداف .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فـفــي ح ــال سـ ّـجــل كــايــن هــدفــا واحـ ـدًا سيكسر
رقــم أبــرز هـ ّـداف إنكليزي في تاريخ كــأس العالم والــذي يعود إلــى املهاجم غاري
لينيكر في مونديال  1986في املكسيك ،وهو بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة
سيكون لديه  180دقيقة للوصول إلى مبتغاه.

الضغط ثم الضغط
وهـ ـ ــذه امل ـع ــرك ــة األن ـي ـق ــة تـ ـب ــرز فـيـهــا
نـقــاط مختلفة فــي أس ـلــوب الفريقني
وأخـ ـ ــرى م ـت ـشــاب ـهــة .ك ــروات ـي ــا وعـلــى
رغم امتالكها ألكثر الالعبني موهبة
فــي الــوســط مـقــارنــة بـكــل املنتخبات
ال ـتــي ح ـضــرت ف ــي امل ــون ــدي ــال ،لديها
م ـش ـك ـلــة ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،وه ــي
عــدم احتفاظها بالكرة لوقت طويل،
إذ يـعـتـمــد أس ـلــوب ـهــا ع ـلــى إيـصــالـهــا
س ــريـ ـع ــا إل ـ ــى املـ ـه ــاجـ ـم ــن ،ل ـ ــذا ف ــان
نـسـبــة تـمــريــراتـهــا عـنــد اسـتـحــواذهــا
ال ت ـ ـت ـ ـخ ـ ـطـ ــى الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــرات

لوكا مودريتش :حلم الكرة الذهبية

جيل انكليزي جديد هدفه محو الفشل المتواصل والتتويج بالكأس للمرة االولى منذ عام 1966

جيل ذهبي لم يعرفه المنتخب إال مع شوكر وبوبان
كرواتيا على ابواب كسر الكالم التقليدي عن ٍ

تعني مباراة الليلة الكثير للوكا مودريتش ولكرواتيا ،كيف ال وهي املباراة التي عادل
بها هذا الجيل ما فعله منذ  20سنة الجيل الكرواتي الذهبي بقيادة ّ
هداف كأس العالم
ً
 1998دافيد شوكر .مودريتش خرج حامال جائزة أفضل العب في املباراة ثالث مرات،
وهو أكثر العب حصل على هذه الجائزة في املونديال الروسي حتى اآلن .شارك نجم
ّ ً
مسجال هدفني إضافة
ريال مدريد في خمس مناسبات في هذه النسخة املونديالية،
لهدف وحيد .أرقــام قد ال يراها البعض خــارقــة ،لكن من يتابع القائد
صناعته
إلــى
ٍ
ّ
الكرواتي بدقة يعرف قيمة تأثيره في أداء ونتائج منتخبه .أضاع مودريتش ركلة جزاء
حاسمة في مباراة دور الـ 16أمام الدنمارك في الدقائق األخيرة من الشوط اإلضافي
ّ
ّ
وسجل ركلة ترجيحية بكل ثقة .واألكيد أنه في حال فوز
الثاني ،إال أنه استعاد ّقوته
املنتخب الكرواتي بكأس العالم ،ولــو أن الكالم مبكر عن هــذا األمــر ،سيدخل شبيه
يوهان كرويف بقوة على خط جائزة أفضل العب في العالم ،إذ من دونه ملا فاز الريال
ّ
املتقدم في املونديال.
بدوري أبطال أوروبا ،ومن دونه ملا وصلت كرواتيا إلى هذا الدور

