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الرياضة الدولية

اللقب يبدو بعيدًا عنه:
أرسنال يراوح مكانه
بدا الفتًا أن املراقبني لم يذهبوا بعيدًا في ترشيح أرسنال للفوز بلقب الدوري
القدم في املوسم الجديد ،وذلك ّبعدما كان حضور الفريق
اإلنكليزي املمتاز لكرة ً
اللندني مرة جديدة خجوال في سوق االنتقاالت ،حيث فضلت اإلدارة التركيز على
تمديد عقد املدرب الفرنسي أرسني فينغر
كريم
شربل ّ
ال تختلف الصورة الفنية ألرسنال
ف��ي ب��داي��ة امل��وس��م ال�ج��دي��د للدوري
اإلنكليزي عنها في املواسم األخيرة،
التي تختصر بسعي حثيث لفريق
«امل ��دف� �ع� �ج� �ي ��ة» ل �ل �ظ �ف��ر ب��ال �ل �ق��ب ثم
ال��دخ��ول ف��ي م��رح�ل��ة تقهقر تضعه
خ� ��ارج دائ � ��رة امل �ن��اف �س�ين ،والسبب
الرئيسي لحدوث هذا األمر كان عدم
إج��راء تعاقدات ضرورية للحصول
على تشكيلة ّ
غنية تتمتع بقوة على
مدار مراحل املوسم الطويل.
وظ� �ه ��ر ج �ل� ّ�ي��ًا ف ��ي امل ��وس ��م املاضي
أن أرس� � �ن � ��ال ح� �م ��ل س� �م ��ات البطل
بفعل العناصر ال��رائ�ع��ة واملوهوبة
املوجودة في صفوفه ،لكنه سرعان
ّ
م��ا ت��راج��ع ف��ي امل��راح��ل امل�ت�ق��دم��ة من
ع �م��ر ال� � ��دوري ع �ن��دم��ا خ �س��ر بعض
امل �ب��اري��ات ال �ح �س��اس��ة وف �ق��د نقاطًا
ع �ل��ى ن �ح��و ل ��م ي �ك��ن ف ��ي الحسبان.
وب ��ال� �ط� �ب ��ع ،ب� � ��دا ت ��أث ��ر «الغانرز»
واض � �ح� ��ًا ب� �ت� �ع � ّ�رض ب �ع ��ض العبيه
عدم
األس ��اس� �ي�ي�ن ل�ل�إص ��اب � ً�ة ،ف �ك ��ان ّ
وج��ود ب��دالء لهم عامال سلبيًا شل
ح��رك��ة ال �ف��ري��ق ف��ي ب�ع��ض األحيان،
فلقي خسائر غير متوقعة.
وانطالقًا من حراسة املرمى ،ال يمكن
اعتبار ال�ح��ارس اإلسباني مانويل
أملونيا حارسًا من الطراز العاملي ،إذ
إن مستواه ب��دا متذبذبًا ف��ي بعض
األح �ي��ان .ل�ك��ن م�س��أل��ة أمل��ون�ي��ا تبدو
سهلة أم��ام املصيبة ال�ت��ي يمكن أن
يقع فيها أرسنال إذا لعب البولوني
لوكاس فابيانسكي أساسيًا ،وهو
ال �س� ّ�ب��ب ب��دخ��ول م��رم��اه أه� ��داف في
معظم املباريات التي وقف فيها بني
الخشبات الثالث.
ويتعدى األم��ر ضعف املستوى في
ح��راس��ة امل��رم��ى؛ ألن خ��ط ال�ظ�ه��ر ال
عال،
يتمتع بوجود العبني من
طراز ٍ
ٍ
واالس��وأ أنه ال بدالء لهم باملستوى
نفسه إذا ّ
تعرض أحدهم لإلصابة،
إذ إن الفريق اللندني اكتفى بضمّ

الفرنسي املغمور لوران كوسييلني
ض��ع ،وه ��و الذي
م��ن ل ��وري ��ان امل �ت��وا ً
ك ��ان اس �م��ه م �ج �ه��وال ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
الكثيرين قبل وصوله إلى لندن.
وإذ يبدو خط الوسط الحلقة األقوى
ف��ي ال�ف��ري��ق ،ف��إن املشكلة األساسية
هنا تبقى في «هشاشة» عناصره،
ال��ذي��ن غ��ال�ب��ًا م��ا ي�غ�ي�ب��ون ع��ن قسم
ٍ
ك�ب�ي� ٍ�ر م��ن امل��وس��م ب�س�ب��ب اإلصابة،
ع � �ل� ��ى غ� � � � ��رار ال� �ت� �ش� �ي� �ك ��ي توماس
روزيسكي الذي منذ وصوله جلس
خ��ارج امل�ل�ع� ّ�ب أك�ث��ر م�ن��ه ف��ي داخله.
وهناً ،لم يفكر فينغر قط في بيعه،
م �ف �ض�لا اس �ت �ب��دال��ه ب�لاع �ب�ين شبان
أمثال الكاميروني ألكسندر سونغ
وال �ب��رازي �ل��ي دي�ن�ي�ل�س��ون والويلزي
أرون رام � �س� ��ي ،وق � ��د أث� �ب ��ت هؤالء
م��واه �ب �ه��م ل �ك��ن ال �خ �ب��ر ال �س �ي��ئ كان
س �ق��وط �ه��م ت �ح��ت ض �غ��ط املباريات
الكبيرة ًواملفصلية.
ووص� � ��وال إل� ��ى ال �ه �ج ��وم ،اقتصرت
ت� �ع ��اق ��دات أرس � �ن� ��ال ع �ل ��ى املغربي
مروان الشماخ ،وذلك ألن األخير لم
ّ
يحمل خزينة ال �ن��ادي أي ع��بء ،بل
وص ��ل م��ن دون م�ق��اب��ل ب�ع��د انتهاء
عقده مع بوردو الفرنسي.
وي �ب��دو ره ��ان فينغر ع�ل��ى الشماخ
دون س � ��واه ه� ��ذا امل ��وس ��م النتشال
ال �ف��ري��ق ،ل�ك� ً�ن ل�ل�ت��ذك� ًي��ر ف �ق��ط ،يملك
األخير سجال خجوال بالنسبة إلى
مهاجم ،إذ سجل مع فريقه السابق
 56ه��دف��ًا ف��ي  230م �ب��اراة خاضها
بني  2003و ،2010وهو من دون شك
يقف أمام مهمة أصعب في دوري ال
وافد جديد.
يرحم فيه املدافعون أي ٍ
أم ��ا إدارة ال� �ن ��ادي ،ف�ل�ه��ا رأي آخر،
فهي ترى في فينغر البطل الوحيد
ّ
(م� � � ��دد ع� �ق ��ده أم � � ّ�س ح� �ت ��ى ،)2014
طبعًا ألن��ه ال ي �ب��ذر يمينًا ويسارًا،
ب� � ��ل ي� �ب� �ق ��ى ال � �ق � ��ان � ��ع ال � ��وح � �ي � ��د في
ع��اص �م��ة ال �ض �ب��اب ب� ��أن «صغاره»
ّ
يمكنهم تحقيق م��ا ي �ع��ده البعض
«م�ع�ج��زة» ال�ف��وز باللقب ف��ي نهاية
املطاف.

صفقة شفارتزر
مهددة
بالفشل
يبدو أن أرسني فينغر
بدأ يشعر بخطر وجود
ضعف في مركز حراسة
املرمى ،لكنه دخل سوق
االنتقاالت بحذر مجددًا،
واضعًا نصب عينيه
التعاقد مع حارس فوالم
األوسترالي املخضرم
شفارتزر (37
مارك ّ
بعرض
مًا
متقد
عامًا)،
ٍ
بلغ قيمته  2.5مليون
جنيه إسترليني .إال أن
الصفقة تبدو مهددة
بالفشل ألن فوالم
يطالب بالحصول على 4
ماليني.

ً
ّ
ضم أرسنال مدافعًا مجهوال بالنسبة إلى كثيرين ،هو الفرنسي لوران كوسييلني (تيم هايلز ـ أ ب)

مالعب فرنسا ُ
االتحاد الفرنسي ينزل أقسى العقوبات بأنيلكا بوقفه  18مباراة
أنزل االتحاد الفرنسي لكرة
القدم أقسى العقوبات
بمهاجم منتخب «الديوك»
نيكوال أنيلكا عندما
دولية
أوقفه  18مباراة ّ
بسبب سلوكه املتمرد
خالل كأس العالم لكرة
القدم في جنوب أفريقيا
مهاجم منتخب فرنسا نيكوال
أنيلكا (رويترز)

ّ
ات�خ��ذت لجنة االن�ض�ب��اط ف��ي االتحاد
الفرنسي لكرة القدم أمس قرارًا يقضي
ب�ف��رض عقوبة اإلي �ق��اف على املهاجم
ن �ي �ك��وال أن �ي �ل �ك��ا  18م� �ب ��اراة واملدافع
ب��ات��ري��س إي� �ف ��را  5م �ب��اري��ات وفرانك
ريبيري  3مباريات وجيريمي توالالن
مباراة واح��دة ،فيما نجا إري��ك ابيدال
من العقوبة .وعقدت لجنة االنضباط
أمس جلسة خاصة استمعت خاللها
إلى العبي املنتخب في شأن املخالفات
ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت ف��ي م��ون��دي��ال  2010في
جنوب أفريقيا وات�خ��ذت ف��ي ضوئها
هذه العقوبات بحق املخالفني ،بحسب
بيان صادر عن االتحاد.
وأوض � � � ��ح ال � �ب � �ي� ��ان« :ع � ��وق � ��ب أنيلكا
ب��اإلي �ق��اف ع ��ن ال �ل �ع��ب  18م� �ب ��اراة مع

املنتخب وايفرا  5مباريات وريبيري
 3م�ب��اري��ات وت ��والالن م �ب��اراة واحدة،
وأخذت اللجنة علمًا بالتبريرات التي
ّ
قدمها أبيدال».
وك� � ��ان أن �ي �ل �ك��ا وري� �ب� �ي ��ري ق� ��د رفضا
ح� � �ض � ��ور ال � �ج � �ل � �س ��ة ال� � �ت � ��ي عقدتها
اللجنة التأديبية ل�لات�ح��اد الفرنسي
ّ
«التمرد»
الس�ت�ج��واب�ه�م��ا ف��ي أع �م��ال
ال �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع �ل��ى امل� � ��درب السابق
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ري� �م ��ون دوم �ي �ن �ي��ك ،فيما
حضر ايفرا وت��والالن واب�ي��دال جلسة
االس� �ت� �م ��اع ال� �ت ��ي دع � ��ي إل �ي �ه��ا أيضًا
دومينيك والرئيس السابق لالتحاد
ال�ف��رن�س��ي ج ��ان ب �ي��ار اس�ك��ال�ي��ت الذي
اس �ت �ق��ال م ��ن م �ن �ص �ب��ه ب �ع��د فضيحة
كأس العالم.

وقرر االتحاد الفرنسي معاقبة هؤالء
ال�ل�اع �ب�ي�ن دون س ��واه ��م ألن �ه��م كانوا
السبب في قيادة الحملة على املدرب
وم� �س ��اع ��دي ��ه .وق � � ��ال امل� ��دي� ��ر السابق
للمنتخب ج��ان ـ ل��وي ف��ال�ن�ت��ان الذي
استقال أيضًا من منصبه« :لقد ظهر
األسف على الالعبني بسبب ما فعلوه.
لقد ش�ع��رت بأنهم م�ت��أث��رون ج �دًا بما
ح��دث ،من ال��واض��ح أنهم لن يفعلوها
مجددًا مهما ح�ص��ل» .وأض��اف« :لقد
اع �ت��رف ال�ج�م�ي��ع ب ��أن ف��وض��ى عارمة
قد حصلت في جنوب أفريقيا ،والكل
يريد قلب الصفحة واملضي قدمًا نحو
مستقبل أفضل» .يذكر أن االتحاد كان
ٍ
ق��د ع��اق��ب ال�لاع�ب�ين امل�خ��ال�ف�ين بحسم
مستحقاتهم املالية.

