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SPORT

ُ َ
َ
ظلم نفسه
بودولسكي يظلم وي ِ
يتجه مهاجم أرسنال األلماني لوكاس
بودولكسي نحو الهاوية بنفسه ،إذا ما
سمع كالم مدربه الفرنسي أرسين فينغر،
وبقي العبًا لفريقه .فينغر ،رغم كالمه
عكس ذلك ،ال يريده أساسيًا ،وفرصة
بودولكسي في النجاة ،قريبة :سوق
االنتقاالت الشتوية
هادي أحمد
ُي ـخــاف عـلــى لــوكــاس بــودولـسـكــي أن
ي ـعــود إل ــى خـطـئــه ال ـســابــق ،والـب ـقــاء
داخل ناديه أرسنال ،رغم الظلم الذي
يالحقه هناك ،في ملعب «اإلمــارات».
أي ــام لـعـبــه مــع نــاديــه الـســابــق كــولــن،
حـ ـم ــل ب ــودولـ ـسـ ـك ــي ش ـ ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة
لفترة طويلة ،لخبرته ،ولنجوميته،
ومل ــا تمكن مــن صنعه لـلـفــريــق .مــرت
مــواســم ،وقــرر مدربه وقـتــذاك ،سحب
ش ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة ،وإعـ ـط ــاء ه ــا لــاعــب
أصـغــر مـنــه ،ال يمتلك مــع الـفــريــق أو
ج ـم ــاه ـي ــره أي رصـ ـي ــد ،إض ــاف ــة ال ــى
محاولة الحد مــن صعود نجمه .كل
ه ــذا وظ ــل بــودولـسـكــي وفـيــا لـنــاديــه،
غير آبه للعروض التي تأتيه .لم ُيفهم
ملاذا أصر بودولسكي على التزامه مع
ن ــاد غـيــر كـبـيــر ،ورف ـضــه عــروضــا من
أهم أندية أوروبا .مواسم قليلة ،وعاد
الرشد الى عقله ،ثم انتقل الى بايرن.
ي ـبــدو ظــاملــا ب ـحــق ن ـف ـســه ،خـصــوصــا
عندما آثر العودة أيام لعبه مع بايرن
ميونيخ إلى ناديه األم ،على االنتقال
إلى إيطاليا أو انكلترا .لعب من 2003
الى  2006مع كولن ،ومع نفس الفريق

من  2009الــى  ،2012قبلها مع بايرن
من  2006الى  ،2007وأخيرًا من 2012
حتى اآلن مع أرسنال.
لـ ـق ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــاع ـ ــب إع ـ ـج ـ ــاب م ـ ــدرب
األرسنال ،الفرنسي أرسني فينغر غير
م ــرة .لكنه اآلن يـتـعــرض للظلم الــذي
الحقه عبر السنوات مع كولن .هناك
سـجــل فــي مــوسـمــه األخ ـيــر  13هــدفــا،
إضافة إلى إمراره سبع كرات حاسمة.
وفي أول موسم مع «املدفعجية» لعب
 42لـقـ ً
ـاء ،سجل خاللها  16هدفًا و11
تمريرة حاسمة .وفــي املوسم الثاني
ن ــزل ال ـعــدد إل ــى  27ل ـقـ ً
ـاء مــع  12هدفًا
و 3ت ـمــريــرات حــاسـمــة .وال ـي ــوم يــازم
م ـقــاعــد االح ـت ـي ــاط أك ـث ــر م ـمــا ي ــدوس
أرض امللعب كــاعــب أســاســي .ال شك
أن اإلصــابــة أخ ــذت بعضًا مــن عطائه
ال ـك ـب ـي ــر ،ل ـك ــن ف ــي م ـع ـظــم م ـشــاركــاتــه
األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ي ـث ـبــت «بـ ــولـ ــدي» أن ــه
ال ي ــزال حــاسـمــا لـلـمـبــاريــات ،ومـنـقـذًا
لفريقه.
بـ ـع ــدم ــا كـ ـث ــر الـ ـح ــدي ــث ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعـ ــام ع ــن ع ــدم س ـعــادتــه بــالـخــروج
من تشكيلة أرسنال في أغلب األوقات،
خـ ـ ـ ــرج عـ ـ ــن صـ ـمـ ـت ــه غـ ــاض ـ ـبـ ــا وقـ ـ ـ ــال:
«بــالـطـبــع ال يمكنك أن تـكــون سعيدًا
عـنــدمــا تـخــرج مــن املـلـعــب بـعــد  60أو
 70دقـيـقــة ،وبــالـطـبــع ال أك ــون سعيدًا
عندما أستعمل دومــا كـبــديــل» .حتى
إن إصابة زميله في الفريق الفرنسي
أوليفييه جـيــرو ،لــم تجد لــه املساحة
ال ـتــي يــريــدهــا لـلـمـشــاركــة كــأســاســي.
ك ـل ـم ــا ع ـ ــاد لـ ـي ــذك ــر امل ـ ــوض ـ ــوع ،ع ــاد
فينغر وأك ــد أن الع ـبــه ضـمــن خططه
املستقبلية ،مــع الـعـلــم أن ــه بـلــغ الـ ـ 29
عــامــا .العــب مهم للغاية ،وب ـقــاؤه مع
صـفــوف الـفــريــق أمــر أكـيــد ،خصوصًا

بودولسكي مطلوب من عدة أندية كبيرة (بيرن أوزكان ــ أ ف ب)

أن ـ ــه يـ ـق ــدم ً
اداء مـ ـمـ ـيـ ـزًا .ه ـ ــذا حــديــث
فينغر األخـيــر ،إضافة الــى أن املباراة
أمام نيوكاسل ستكون مباراة عودته
أســاسـيــا .بــدأت امل ـبــاراة وبودولسكي
على مقاعد االحتياط .لم يجرؤ على
إعـطــائــه ثـقــة ال ـبــدء ب ــه ،رغ ــم تسجيله
هدفني في املباراة األخيرة ضد غلطة
س ــراي ال ـتــركــي ضـمــن ب ـطــولــة دوري
أبطال أوروبا.
عـ ـل ــى بـ ــودول ـ ـس ـ ـكـ ــي أن يـ ـق ــف أم ـ ــام
ت ـج ــاه ـل ــه تـ ـم ــام ــا ،وعـ ـ ـ ــدم االكـ ـتـ ـف ــاء
بالكالم أم ــام وســائــل اإلع ــام .سوق
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة عـلــى األبـ ــواب،
وأندية من إنكلترا وأملانيا وإيطاليا
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد
وشـ ــال ـ ـكـ ــه ،وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ون ــاب ــول ــي
تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ـعـ ــه ،وإن
ك ــان ي ـح ــدوه أم ــل «أخـ ـ ــرق» بــالـبـقــاء
والـ ـع ــودة إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه لحظة
م ـج ـي ـئ ــه ،ذاك الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي يـحــب
مـ ــدربـ ــه أن يـ ـش ــاه ــده أمـ ـ ــام امل ــرم ــى،
ف ــا ي ـجــب أن ي ـل ــوم بــودول ـس ـكــي إال
نـفـســه ،بـعــد أن وضــع هــو نفسه في
هــذا املــوضــع .حاله كحال البرازيلي
ريـ ـك ــاردو كــاكــا أيـ ــام لـعـبــه م ــع ري ــال
مدريد تحت قيادة املدرب البرتغالي
جـ ــوزيـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو .كـ ـث ــر ال ـح ــدي ــث
عنهما ،وتناقضت التصاريح ،لكن
بالنهاية خسر كاكا نجوميته .رحل
الــى مـيــان ،ثــم الــى أورالن ــدو سيتي
األميركي الذي أعاره الى ساو باولو
البرازيلي .صحيفة «آس» اإلسبانية
ذك ــرت أن ه ــذا ك ــان ه ــدف مورينيو:
عــدم انتقال كاكا الــى فريق كبير .ال
يعلم أحد ما هو هدف فينغر تجاه
بودولسكي ،لكن إذا ما استمر على
حاله ،فهو بطريقه نحو الهاوية.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )16
تشلسي  -هال سيتي 0-2

إسبانيا (المرحلة )15
فالنسيا  -رايو فاييكانو 0-3

الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن ه ـ ــازار ( )7واالس ـب ــان ــي الجزائري سفيان فيغولي ( 13و )34وبابلو بياتي
دييغو كوستا (.)68
(.)36

ليستر سيتي  -مانشستر سيتي  1-0ملقة  -سلتا فيغو 0-1
فرانك المبارد (.)40

صامويل غارسيا (.)21

مانشستر يونايتد  -ليفربول 0-3
واين روني ( )12واالسباني خوان ماتا ( )40اسبانيول  -غرناطة 1-2
والهولندي روبن فان بيرسي (.)71

أرسنال  -نيوكاسل 1-4

اإلكوادوري فيليبي كايسيدو ( )34واألوروغوياني
كريستيان ستواني ( )90إلسبانيول ،واملغربي
يوسف العربي ( )61لغرناطة.

الـ ـف ــرنـ ـس ــي أول ـي ـف ـي ـي ــه جـ ـي ــرو ( 15و)58
واالسـبــانــي ســانـتــي ك ــازورال ( 54و 89من اشبيلية  -ايبار 0-0
ركـلــة جـ ــزاء) ألرس ـن ــال ،واالس ـبــانــي أي ــوزي خيتافي  -برشلونة 0-0
بيريز ( )63لنيوكاسل.
قرطبة  -ليفانتي 0-0

بيرنلي  -ساوثمبتون 0-1
كريستال باالس  -ستوك سيتي 1-1
سندرالند  -وست هام 1-1
وســت بروميتش البيون  -استون
فيال 0-1
سوانسي سيتي  -توتنهام 2-1
إفرتون  -كوينز بارك رينجرز (الليلة
)22,00
 -ترتيب فرق الصدارة:

 -1تشلسي  39نقطة من  16مباراة
 -2مانشستر سيتي  36من 16
 -3مانشستر يونايتد  31من 16
 -4وست هام يونايتد  28من 16
 -5ساوثمبتون  26من 16

الميريا  -ريال مدريد 4-1
ديبورتيفو الكورونيا  -التشي (الليلة
)21,45
 -ترتيب فرق الصدارة:

 -1ريال مدريد  39نقطة من  15مباراة
 -2برشلونة  35من 15
 -3أتلتيكو مدريد  32من 14
 -4إشبيلية  30من 15
 -5فالنسيا  28من 15

إيطاليا (المرحلة )15

ألمانيا (المرحلة )15

يوفنتوس  -سمبدوريا 1-1

أوغسبورغ  -بايرن ميونيخ 4-0

الفرنسي باتريس ايفرا ( )12ليوفنتوس ،ومانولو املـغــربــي مـهــدي بــن عطية ( )58والهولندي
أري ــن روب ــن ( 59و )71والـبــولــونــي روب ــرت
غابياديني ( )51لسمبدوريا.
ليفاندوفسكي (.)68

جنوى  -روما 1-0

البلجيكي راديا ناينغوالن (.)40

التسيو  -اتاالنتا 0-3
ستيفانو مـ ــاورو ( 51و )72والـبــوسـنــي سيناد
لوليتش (.)81

فولسبورغ  -بادربورن 1-1
رافا لوبيز ( 17خطأ في مرماه) لفولسبورغ،
والبان ميها ( 51من ركلة جزاء) لبادربورن.

بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن  -ب ــوروس ــي ــا
مونشنغالدباخ 1-1

التركي هاكان كالهانوغلو ( )18لليفركوزن،
أودينيزي  -فيرونا 2-1
أنطونيو دي ناتالي ( )31ألودينيزي ،ولوكا طوني وراوول برويرز ( )40ملونشنغالدباخ.
( )45والـيــونــانــي الزاروس خريستودولوبولوس
( )47لفيرونا.
شالكه  -كولن 2-1

تشيزينا  -فيورنتينا 4-1
باليرمو -ساسوولو 1-2
بارما  -كالياري 0-0
أمبولي  -تورينو (الليلة )20,00
كييفو  -انتر ميالنو (الليلة )22,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  36نقطة من  15مباراة
 -2روما  35من 15
 -3التسيو  26من 15
 -4سمبدوريا  26من 15
 -5جنوى  26من 15

هيرتا برلين  -بوروسيا دورتموند 0-1
هوفنهايم  -اينتراخت فرانكفورت
2-3
فيردر بريمن  -هانوفر 3-3
فرايبورغ  -هامبورغ 0-0
ماينتس  -شتوتغارت 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  39نقطة من  15مباراة
 -2فولفسبورغ  30من 15
 -3باير ليفركوزن  24من 15
 -4بوروسيا مونشنغالدباخ  24من 15
 -5اوغسبورغ  24من 15

فرنسا (المرحلة )18
غانغان  -باريس سان جيرمان 0-1
جيريمي بييه (.)11

نانت  -بوردو 1-2
جوردان فيريتو ( )23وأسبي يوغ ( 66خطأ في
مرمى فريقه) لنانت ،وكيان هانسن ( 28خطأ
في مرمى فريقه) لبوردو.

مونبلييه  -لنس 3-3
م ــورغ ــان ســان ـســون ( )2وال ـت ـش ـي ـكــي لــوكــاس
باريوش ( )16وأنطوني مونييه ( )63ملونبلييه،
وبـيـيــريــك فــالــديـفـيــا ( )18وبــابـتـيـســت غــويـيــوم
( )34ويوان توزغار ( )80للنس.

لوريان  -متز 1-3
الـغــانــي ج ــوردان أي ــوو ( )13ورافــايـيــل غيريرو
( )37وبـيـنـيــامــن جــونــو ( )45ل ـلــوريــان ،ويني
نغباكوتو ( )46ملتز.

ليون  -كاين 0-3
نيس  -سانت اتيان 0-0
باستيا  -رين 0-2
ريمس  -ايفيان 2-3
ليل  -تولوز 0-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1مرسيليا  38نقطة من  17مباراة
 -2باريس سان جيرمان  37من 18
 -3ليون  36من 18
 -4سانت اتيان  33من 18
 -5بوردو  31من 18

