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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

«مدفعجية» أرسنال يقصفون الجبهات بعنف
وقــف أرسـنــال مبكرًا كشريك في صــدارة
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
وه ــي م ـســألــة ت ـعـ ّـد إع ــان ــا رس ـم ـيــا من
«المدفعجية» بأنهم حاضرون للمنافسة
بقوة في مختلف البطوالت
هادي أحمد
«كان أسبوعًا مثاليًا» .وإن َّ
صح هذا
ال ـق ــول الـ ــذي أط ـل ـقــه مـ ــدرب أرس ـنــال
الفرنسي أرســن فينغر على مــا َّ
مر
به فريقه في املباريات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــإن ــه يـمـكــن
ال ـحــديــث ع ــن صـعــوبــة
امل ـه ـم ــات امل ـل ـق ــاة عـلــى
ع ــاتـ ـق ــه وع ـ ـلـ ــى ع ــات ــق
ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــا ف ــي
اإلستحقاقات املقبلة.
وال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن م ــا
ق ـ ـ ّـدم ـ ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق ح ـتــى
اآلن هو بداية اكثر من
جيدة مقارنة بانطالق
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة ،وحـ ـ ـت ـ ــى
مـ ــع مـ ـسـ ـت ــواه امل ــوس ــم
املاضي.
«إن ـ ــه أس ـ ـبـ ــوع م ـثــالــي
تصدر مهاجم أرسنال
الفرنسي أوليفيه جيرو قائمة ول ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـ ــن الـ ـسـ ـه ــل
َّ
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ذل ـ ـ ـ ـ ــك» .أكـ ـ ــد
هدافي الدوري اإلنكليزي ،من
حيث معدل األهداف بعد مرور ف ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــر بـ ـ ـع ـ ــد فـ ـ ـ ــوزه
ع ـ ـلـ ــى وات ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورد 0-3
 10أسابيع من عمر البطولة.
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،ث ــم عـلــى
وأوردت صحيفة «مترو»
بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ 0-2
البريطانية إحصائية تصدر
ف ـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال،
جيرو القائمة حيث تمكن من
وع ـ ـلـ ــى إفـ ـ ــرتـ ـ ــون 1-2
تسجيل  5أهداف خالل 444
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
دقيقة شارك فيها ،ليسجل
ً
املاضي.
معدال تهديفيًا بواقع هدف
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــا
كل  88.8دقيقة ،يليه مهاجم
رائ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر
فاردي
ليستر سيتي جيمي
«امل ــدف ـع ـج ـي ــة» ،ال ــذي ــن
أهداف
هداف البطولة بـ 10
طــالــب بـعـضـهــم بــدايــة
بمعدل
خالل  892دقيقة،
املــوســم بــإقــالــة فينغر،
هدف واحد كل  89.2دقيقة.
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــوا ف ــي
وكان املركز الثالث ملهاجم
م ــواس ــم خ ـلــت ،اذ بعد
مانشستر سيتي األرجنتيني خ ـ ـسـ ــارت ـ ـهـ ــم امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
سيرجيو أغويرو ،الذي تمكن
األولـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى «م ـل ـعــب
من تسجيل  6أهداف خالل
اإلمـ ـ ــارات» أم ــام وســت
 548دقيقة ،بمعدل هدف كل
هام ،هبطت معنويات
 91.33دقيقة.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن ،ل ـ ـكـ ــن ب ـع ــد
عـشــر ُج ــوالت ،انقلبت
اآلي ـ ـ ــة .ق ـل ـب ــت ب ــال ـق ــوة،
ّ
فـ ــأث ـ ـبـ ــت ف ــريـ ـقـ ـه ــم أن
بــاس ـت ـطــاع ـتــه ال ـت ـع ــاف ــي ،إذ أس ـكــت
فـيـنـغــر ك ــل امل ـطــال ـبــن بــاقــال ـتــه بعد
الخسارة األولى.

جيرو األفضل في
معدل األهداف

إذا بقي على مستواه فسينافس أوزيل على جائزة أفضل العب في «البريميير ليغ» (بول إليس  -أ ف ب)

ص ـبــر فـيـنـغــر ،ث ــم ص ـبــر ح ــن خسر
أم ـ ـ ــام ت ـش ـل ـســي  ،2-0ل ـك ــن ب ـع ــده ــا،
انـ ـتـ ـف ــض الـ ـف ــري ــق وسـ ـح ــق لـيـسـتــر
سـيـتــي  ،2-5ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
 ،0-3ووات ـف ــورد  0-3أي ـضــا ،وأخـيـرًا
إف ــرت ــون .إن ـت ـص ــارات جـعـلـتــه يــأخــذ
مـ ـك ــان ــه ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي خ ـلــف
مــان ـش ـس ـتــر س ـت ــي امل ـت ـص ــدر ب ـف ــارق

يقترب أوزيل من كسر
رقم قياسي لميسي

األهـ ــداف .مشهد لــم تــره الجماهير
منذ زمن بعيد جدًا.
لم يكن أي شخص يتوقع أن يتصدر
ارس ـنــال ويـصـعــد إلــى الـقـمــة ،للمرة
ّ
األولـ ــى مـنــذ  20ش ـه ـرًا ،ل ـكــن االكـيــد
أن الـفــوز على بــايــرن ميونيخ بطل
املانيا أعطى الفريق هذه اإلندفاعة
القوية ،التي كــان منتظرًا اال تظهر

ام ــام فــريــق مـثــل بــايــرن ،حـيــث يفقد
العبون كثر تركيزهم بفعل الضغط
الكبير الــذي يواجهونه أمــام فريق
بحجم وقوة البافاري.
األمل ــان ــي مـسـعــود أوزيـ ــل لـيــس أحــد
ه ـ ـ ــؤالء .عـ ـ ــراب الـ ـف ــوز األخـ ـي ــر عـلــى
إفرتون ،وضابط إيقاع املباراة أثبت
أنه عاد نجمًا ،كالذي كان عليه أيام
لعبه مع فريقه السابق ريال مدريد.
قـ ـ ّـدم ع ــرض ــا ق ــوي ــا ب ـم ـه ــارات فــرديــة
وملحات فنية وكرات بينية وعكسية
راقت أيدي الجماهير ،التي صفقت
ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ص ـنــع
هـ ــدف ال ـفــرن ـســي أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـيــرو،
لـ ـتـ ـنـ ـش ــر ب ـ ـعـ ــدهـ ــا شـ ـبـ ـك ــة «س ـ ـكـ ــاي
س ـبــورتــس» اإلنـكـلـيــزيــة ،إحصائية
عـ ــن أفـ ـض ــل ص ــان ـع ــي األه ـ ـ ـ ــداف فــي
الـبـطــوالت األوروب ـي ــة مـنــذ شـهــر آب
.2008
بـهــذا الـهــدف صــار أوزي ــل عـلــى بعد
أه ــداف قليلة ليكسر رقـمــا قياسيًا
ً
م ـ ـس ـ ـجـ ــا ب ـ ــاس ـ ــم ن ـ ـجـ ــم ب ــرشـ ـل ــون ــة
األرجنتيني ليونيل ميسي ،الــذي
يتصدر القائمة منذ موسم -2008
 2009ب ـ ـ  98تـ ـم ــري ــرة .أمـ ــا أوزيـ ــل
فـيـحـمــل  93ت ـم ــري ــرة حــاس ـمــة فــي
جـعـبـتــه ،وال ـفــرصــة كـبـيــرة جـ ـدًا له
إذ ان «الـبــرغــوث» ال ي ــزال وسيبقى
غـ ــائ ـ ـبـ ــا ألس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ب ـس ـب ــب
إصابته في الركبة.
ال ــاعـ ـب ــون ال ــذي ــن ي ـس ـب ـق ـهــم أوزي ـ ــل
ب ـع ـي ــدون ع ــن اإللـ ـتـ ـح ــاق ب ــه إذا مــا
استمر بالعطاء نفسه ،واألقرب اليه
هو العب تشلسي اإلسباني سيسك
فابريغاس بـ  83تمريرة ،يليه نجم
ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو ب ـ ـ  73تـ ـم ــري ــرة ،ث ــم نـجــم
بايرن الفرنسي فرانك ريبيري بـ 67
تمريرة.
وبـعــد تــذبــذب مـسـتــواه فــي املــواســم
السابقة مــع أرسـنــال ،استفاق بطل
ال ـع ــال ــم ح ـيــث ي ـم ـكــن الـ ـق ــول انـ ــه إذا
ما استمر بالعطاء نفسه فسيكون
منافسًا على جائزة أفضل العب في
الـ «بريميير ليغ».
ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ـ ــوق رغ ـ ـبـ ــة
«امل ــدف ـج ـي ــة» بـتـحـطـيــم ك ــل م ــا يقف
أمــام ـهــم ،سـعـيــا إلحـ ــراز الـلـقــب ألول
مرة منذ  ،2004كما ال يمكن العبور
ف ــوق رغـبـتـهــم بــالـتـتــويــج بــأكـثــر من
ب ـط ــول ــة ،وال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى ب ــاي ــرن ك ــان
ال ــدل ـي ــل األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،فـقـصــف
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ي ـ ـجـ ــري بـ ـعـ ـن ــف ح ــال ـي ــا
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد امل ـح ـل ــي ،وسـيـنـتـقــل
بالتأكيد الى ساحة دوري األبطال،
حيث ستكون االسلحة دائمًا جاهزة
طاملا ان لعنة االصابة ستبتعد عن
مالحقة جنود فينغر.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )10

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الرابع)

كأس ألمانيا (الدور الثاني)

 الثالثاء:بولونيا  -انتر ميالنو ()21.45

 الثالثاء:شيفيلد ونسداي  -أرسنال ()21.45
إفرتون  -نوريتش سيتي ()21.45
هال سيتي  -ليستر سيتي ()21.45
ستوك سيتي  -تشلسي ()21.45

 الثالثاء:نورمبرغ  -فورتونا دوسلدورف ()20.00
ماينتس  -ميونيخ )20.00( 1860
ارتـسـغـيـيــرغــه  -اي ـن ـتــراخــت فــرانـكـفــورت
()20.00
فرانكفورت  -هيرتا برلني ()20.00
بوخوم  -كايزرسالوترن ()21.30
فولسبورغ  -بايرن ميونيخ ()21.30
اونترهاخينغ  -اليبزيغ ()21.30
دارمشتات  -هانوفر ()21.30

 االربعاء:ميالن  -كييفو ()21.45
اتالنتا  -التسيو ()21.45
روما  -اودينيزي ()21.45
تورينو  -جنوى ()21.45
نابولي  -باليرمو ()21.45
هيالس فيرونا  -فيورنتينا ()21.45
فروزينوني  -كاربي ()21.45
ساسوولو  -يوفنتوس ()21.45
 الخميس:سمبدوريا  -امبولي ()21.45

 االربعاء:مــانـشـسـتــر سـيـتــي  -كــري ـس ـتــال ب ــاالس
()21.45
ليفربول  -بورتموث ()21.45
ساوثمبتون  -استون فيال ()21.45
مانشستر يونايتد  -ميدلسبره ()22.00

 االربعاء:بوروسيا دورتموند  -بادربورن ()20.00
فرايبورغ  -اوغسبورغ ()20.00
ساندهاوسن  -هايدنهايمر ()20.00
فيكتوريا كولن  -باير ليفركوزن ()20.00
ش ــال ـك ــه  -بـ ــوروس ـ ـيـ ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ
()21.30
فيردر بريمن  -كولن ()21.30
روت ـل ـي ـن ـغ ــن  -ايـ ـنـ ـت ــراخ ــت ب ــراون ـش ـف ـي ــغ
()21.30
كارل تسيس يينا  -شتوتغارت ()21.30

كأس الرابطة الفرنسية (دور الـ )32
 الثالثاء:تور  -أنجيه ()21.00
إيفيان  -الفال ()21.00
باستيا  -رين ()22.00
 األربعاء:غازيليك اجاكسيو  -غانغان ()19.30
ديجون  -ريمس ()21.00
ليل  -تروا ()22.00
تولوز  -أوكسير ()22.00
كان  -نيس ()22.00
لوريان  -مونبلييه ()22.00
بورج بيروناس  -نانت ()22.00

