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السبت  12كانون األول  2015العدد 2764

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ّ
أرسنال مستقر رغم كل العواصف
يعيش أرسنال موسمًا هو األفضل
له منذ سنوات لناحية المنافسة على
لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،وهذا ما تعزز مع التأهل إلى دور
الـ  16لدوري أبطال أوروبا رغم الغيابات
بالجملة .حالة االستقرار في الفريق
تجعل الطموح كبيرًا بالعودة إلى
منصة التتويج
حسن زين الدين
لم يكن مفاجئًا في سوق االنتقاالت
الـصـيـفـيــة املــاض ـيــة عـنــدمــا ل ــم يـجـ ِـر
أرسـ ـن ــال إال صـفـقــة واح ـ ــدة تمثلت
بضم ال ـحــارس التشيكي املخضرم
بتر تشيك من تشلسي ،إذ إن تشكيلة
«امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة» ك ــان ــت تـ ـع ـ ّـد األك ـث ــر
ً
اك ـت ـم ــاال وان ـس ـجــامــا ب ــن العـبـيـهــا،
ّ
رغــم عــدم تحقيق النتائج املــرجــوة
باستثناء لقب كأس االتحاد ،وهذا
ّ
مرده إلى عوامل عديدة.
ه ــذا االنـسـجــام هــو بالضبط نقطة
قوة الفريق هذا املوسم الذي يؤدي
فيه «الغانرز» في الدوري اإلنكليزي
املـ ـمـ ـت ــاز أح ـ ــد أفـ ـض ــل م ــواسـ ـم ــه فــي
األعـ ـ ــوام األخـ ـي ــرة ،وم ــا وج ـ ــوده في
املركز الثاني متأخرًا بفارق نقطتني
فقط عن ليستر سيتي سوى تأكيد
لـ ــذلـ ــك ،ب ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ف ــري ــق املـ ـ ــدرب
الفرنسي أرس ــن فينغر يبتعد عن
امل ـنــاف ـســة إثـ ــر ان ـق ـض ــاء  10ج ــوالت
فقط.
بالتأكيد هنا ،فــإن اإلصــابــات التي
ك ــان ــت ت ـع ـصــف ب ــال ـف ــري ــق كـ ــان لـهــا
دورهـ ــا الـسـلـبــي فــي ض ـيــاع الـنـقــاط

كسب أرسنال نجمًا خارقًا
من «ال شيء» بعودة أوزيل إلى
مستواه السابق
ع ـلــى أرسـ ـن ــال ،ل ـكــن ث ـمــة ع ــام ــل بــدا
الـ ـف ــرق ف ـيــه مـخـتـلَـفــا ب ــوض ــوح هــذا
امل ــوس ــم ع ــن ســابــق ـيــه وغ ـ ّـي ــر كـثـيـرًا
من شكل «الغانرز» ،أال وهــو النجم
األمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزي ـ ـ ــل ،إذ ليس
خافيًا أن تعاقد أرسـنــال مع صانع
ألـ ـ ـع ـ ــاب ري ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق قـ ـب ــل مـ ــوس ـ ـمـ ــن ،ب ـم ـب ـلــغ
قياسي ،كان أبعد من ّ
ضم نجم إلى
ب ـن ــاء مـ ـش ــروع يـ ـق ــوده هـ ــذا الــاعــب
بما يمثله مــن سحر وفعالية على

لم يعد أرسنال يتأثر بالغيابات الكثيرة في صفوفه وهذا ما تأكد أمام أولمبياكوس (أ ف ب)

أرض امللعب .لكن مــا حصل هــو أن
األمل ــان ــي ب ــدا غـيــر مـتــأقـلــم مــع الـكــرة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي مــوس ـم ـيــه األول ـ ــن.
إال أن ال ـحــال تـبــدل فــي ه ــذا املــوســم
مع وصــول أوزيــل إلــى قمة مستواه
بعد أن أولى الجانب البدني أهمية
ليتمكن من تحمل الضغوط في كرة
اإلن ـك ـل ـيــز ،ول ـي ـكــون األمل ــان ــي حــالـيــا
القائد الساحر الــذي يبحر بسفينة
أرسنال في املسار الصحيح لناحية
صـنــاعــة الـلـعــب وأي ـض ــا الـتـسـجـيــل،
ح ـ ـتـ ــى أن «أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» ل ـي ـف ــرب ــول
َ
السابق ،ستيفن جـيــرارد ،لم يتوان
عن القول ،أول من أمس ،إنه يتمنى
اللعب إلى جانب أوزيــل .أما فينغر،
الذي ظل يتلقى االنتقادات على أداء
العـبــه لـتـعــاقــده مـعــه ،فــوصـفــه أمــس
ب ـ ـ «املــوس ـي ـقــي الـ ــذي يـلـعــب الـنــوتــة
الـصـحـيـحــة فــي الــوقــت الـصـحـيــح»،
مضيفًا« :لــديــه توقيت مميز .يمرر
الـكــرة عـنــدمــا يـجــب أن يـمــررهــا .من
املمتع رؤيته وهو يلعب».
بتعبير آخــر ،كسب أرسنال في هذا
املــوســم نجمًا خــارقــا مــن «ال شــيء»
ي ـض ــاف إلـ ــى تـشـكـيـلـتــه املـنـسـجـمــة
ب ــوج ــود ن ـج ــوم م ـث ــل الـتـشـيـلـيــانــي
أل ـي ـك ـس ـيــس ســان ـش ـيــز واإلس ـب ــان ــي
ســان ـتــي ك ـ ـ ــازورال وال ــويـ ـل ــزي آرون

رام ـســي والـفــرنـســي أولـيـفـيــه جيرو
وثيو والكوت والبقية الباقية.
إال أن الـ ـص ــورة الـجـمـيـلــة ألرس ـنــال
أمكن رؤيتها أمسية األربعاء املاضي
ع ـن ــدم ــا ع ــاك ــس ال ـت ــوق ـع ــات وح ـقــق

ال ـفــوز عـلــى أوملـبـيــاكــوس الـيــونــانــي
فــي ملعبه الصعب بثالثية نظيفة
ليضمن وجوده بني كبار القارة في
دور الـ  16من مسابقة دوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا .ف ــأن يـنـجــح الع ـب ــو فينغر

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )16

إيطاليا (المرحلة )16

 السبت:نوريتش سيتي × إفرتون ()14,45
ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ـ ــاالس × س ــاوث ـم ـب ـت ــون
()17,00
مانشستر سيتي × سوانسي ()17,00
سندرالند × واتفورد ()17,00
وست هام × ستوك سيتي ()17,00
بـ ــورت ـ ـمـ ــوث × م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
()19,30

 السبت:جنوى × بولونيا ()16,00
باليرمو × فروزينوني ()19,00
ساسوولو × تورينو ()19,00
أودينيزي × إنتر ميالنو ()21,45

 األحد:أستون فيال × أرسنال ()15,30
ل ـي ـفــربــول × وس ــت بــروم ـي ـتــش ألـبـيــون
()18,00
توتنهام × نيوكاسل ()18,00

 األحد:كييفو × أتاالنتا ()16,00
إمبولي × كاربي ()16,00
ميالن × فيرونا ()16,00
نابولي × روما ()19,00
يوفنتوس × فيورنتينا ()21,45
 االثنني:التسيو × سمبدوريا ()21,45

 االثنني:ليستر سيتي × تشلسي ()22,00

فـ ــي امل ـه ـم ــة ع ـل ــى أكـ ـم ــل وج ـ ــه وه ــم
منقوصون مــن سانشيز وك ــازورال
فهذا تأكيد لقوة «املدفعجية» هذا
امل ــوس ــم واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره ب ـع ــد خ ـضــات
كثيرة فــي االع ــوام األخ ـيــرة ،وأيضًا
عـلــى ال ـت ـطــور الـ ــذي ش ـهــده لناحية
ع ــدم ت ــأثــره بـغـيــاب ال ـن ـجــوم ،وهــذه
ن ـق ـطــة م ـه ـمــة ف ــي م ــوس ــم إن ـك ـل ـيــزي
طويل ال يخلو من إصابات كثيرة،
لـكــن ه ــذا لــن يـمـنــع بـقـيــامــه بتعاقد
في الشتاء تحديدًا في وسط امللعب
لكثرة مصابي هذا الخط.
أرسـنــال العــب أســاســي فــي املعادلة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة فـ ــي املـ ــوسـ ــم ال ـح ــال ــي،
ه ــذا واضـ ــح ،إذ إن اح ـتــال الـفــريــق
ال ــوص ــاف ــة ال شـ ــك فـ ــي ان ـ ــه يـعـطــي
الدافع ويزيد الطموح لديه للعودة
إل ــى مـنـصــة الـتـتــويــج بـعــد الـغـيــاب
ع ـن ـه ــا م ـن ــذ  12ع ــام ــا ع ــان ــى فـيـهــا
جمهور «املدفعجية» الــويــات تلو
األخرى.
املـهـمــة ال ـجــديــدة اآلن ت ـبــدو سهلة
ع ـلــى مـلـعــب أس ـت ــون ف ـيــا األخ ـي ــر،
وذل ـ ــك ق ـبــل اس ـت ـضــافــة مــانـشـسـتــر
سيتي في قمة الجولة التالية وقبل
مباريات فترة األعياد الكفيلة بأن
تــرســم ،ب ــوض ــوح ،مـشـهــد املنافسة
على اللقب العتيد.

الفيفا

«كاس» تبقي على عقوبة إيقاف ميشال بالتيني

لن يتمكن بالتيني من المشاركة في حفل سحب قرعة
كأس أوروبا (أ ف ب)

رف ـضــت محكمة الـتـحـكـيــم الــريــاضــي
االستئناف الذي قدمه رئيس االتحاد
األوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال
بــات ـي ـنــي وأبـ ـق ــت ع ـل ــى ق ـ ــرار إي ـقــافــه
ملــدة  90يومًا عــن ممارسة أي نشاط
كـ ــروي بـسـبــب ح ـصــولــه ع ـلــى «دف ـعــة
مشبوهة» من رئيس االتحاد الدولي
امل ـس ـت ـق ـي ــل وامل ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
ذاتها ،السويسري جوزف بالتر.
واإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار يـجـعــل
بــاتـيـنــي مـسـتـبـعـدًا مــن االنـتـخــابــات
الرئاسية املـقــررة في زيــوريــخ في 26
شباط املقبل ،بما أن ترشيحه سيبقى
مجمدًا حتى الحسم في قضيته.
وس ـ ـت ـ ـص ـ ــدر غـ ـ ــرفـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـك ـ ــم ،الـ ـت ــي
ستستمع الى بالتيني في  18كانون

األول ،حكمها النهائي اعتبارًا من 21
ال ـحــالــي بـحـســب م ـص ــادر مـقــربــة من
املنظمة العاملية لكرة القدم.
ول ــن يـتـمـكــن بــات ـي ـنــي م ــن امل ـشــاركــة
ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي ب ــاري ــس ف ــي حفل
سـ ـح ــب قـ ــرعـ ــة ك ـ ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـت ــي
تـسـتـضـيـفـهــا بـ ــاده ال ـص ـيــف املـقـبــل،
وسيستمر حرمانه ممارسة مهماته
كرئيس لـ «يويفا» بموجب العقوبة
املؤقتة.
ورغ ـ ــم ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــراراتّ ،
رد م ـحــامــي
ب ــات ـي ـن ــي ،ت ـي ـبــو ألـ ـي ــس ب ـ ــأن وك ـي ـلــه
«سيبقى مطمئنًا بشأن قضيته وقوة
ملفه».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال االم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ملـحـكـمــة
الـتـحـكـيــم الــريــاضــي مــاتـيــو ري ــب ،إن

«بالتيني خسر جولة ،لكنها ليست
نـهــائـيــة» ،م ـبــررًا اإلب ـقــاء عـلــى عقوبة
اإلي ـق ــاف ب ـحــرص املـحـكـمــة عـلــى تــرك
«الفيفا» يقوم بعمله ويـصــدر قــراره
النهائي بخصوص القضية.
في املقابل ،طالبت املحكمة «الفيفا»
بـعــدم تمديد عقوبة اإلي ـقــاف املؤقت
لبالتيني بعد  5كانون الثاني املقبل.
وكـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ق ـ ــد أع ـل ــن
احتمال تمديد العقوبة ملدة  45يومًا
بعدما أصــدر العقوبة األول ــى ملــدة 3
أش ـهــر فــي الـثــامــن مــن تـشــريــن األول
املاضي.
وبحسب املحامي أليس فإن «بالتيني
يعرف أنه ُ
سي َب ّرأ في نهاية املطاف»،
مضيفًا أن صــاحــب الـكــرة الذهبية 3

م ــرات «تـلـقــى بــارتـيــاح طـلــب محكمة
ال ـت ـح ـك ـي ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
الــدولــي بعدم تمديد عقوبة اإليقاف
املؤقت».
وال ي ـ ـ ـ ــزال دف ـ ـ ـ ــاع ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ي ـع ـت ـقــد
دائ ـم ــا أن بــإمـكــانــه تـغـيـيــر املـعـطـيــات
م ــن خـ ــال ت ـقــدي ـمــه لــوث ـي ـقــة ج ــدي ــدة
إلـ ــى املـ ـل ــف ،وهـ ــي امل ــذك ــرة الــداخ ـل ـيــة
ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـت ــاري ــخ 1998
ال ـتــي تـصــف بــاتـيـنــي ب ــ»مــوظــف في
الفيفا» والتي يعتبرها دفاعه الدليل
«امل ـ ـك ـ ـتـ ــوب ل ـل ـع ـق ــد الـ ـشـ ـفـ ـه ــي» الـ ــذي
تقاضى الفرنسي بموجبه مبلغ 1.8
مليون يورو من بالتر مقابل خدمات
استشارية مزعومة قام بها ملصلحة
السلطة الكروية عام .2002

