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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

أرتورو فيدال القلب النابض لبايرن
ُّ
تــألــق الف ــت ألرت ـ ــورو ف ـيــدال مــع بــايــرن
ميونيخ في اآلونــة األخيرة على عكس
انـطــاقـتــه مــع الـفــريــق تــؤكــد صوابية
ضمه في الصيف الماضي .فيدال ّ
يجسد
شخصية الــاعــب الـ ــذي اع ـتــاد ال ـبــافــاري
وجوده في وسط ملعبه
حسن زين الدين
أن ي ـقــع اخ ـت ـيــار اإلس ـب ــان ــي جــوسـيــب
غوارديوال على العب ّ
معي ،فهذا يعني
أنــه يملك مؤهالت غير عــاديــة .النجم
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أرت ـ ـ ــورو فـ ـي ــدال ال ـق ــادم
مــن يوفنتوس اإليـطــالــي فــي الصيف
املاضي أثبت ذلك ّ
وقدم ،بسرعة ،أوراق
اعتماده كأحد أبــرز العناصر التي ال
غنى عنها في التشكيلة البافارية.
إذ في حال أردنا اختيار النجم األبرز
ف ــي ال ـفــريــق ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،فــإن
األن ـ ـظـ ــار ت ـت ـجــه م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ف ـي ــدال
ال ـ ــذي خ ـط ــف األض ـ ـ ـ ــواء مـ ــن ال ـج ـم ـيــع
وك ــان الـسـبــب األول ف ــي تــأهــل بــايــرن
إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بتسجيله هدفني جميلني في مباراتي
ذهاب وإياب ربع النهائي أمام بنفيكا
ً
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،ف ـض ــا ع ــن دوره املــؤثــر
ف ــي دور الـ ـ ـ  16أم ـ ــام فــري ـقــه ال ـســابــق

أصبح فيدال أكثر
انضباطًا وهدوءًا عما كان عليه
مع يوفنتوس
يوفنتوس ،قبل أن يــواصــل تألقه في
املــرحـلــة األخ ـيــرة مــن ال ــدوري األملــانــي
ً
بتسجيله هدفًا أمام شالكه ،فضال عن
تـمــريــره ك ــرة ال ـهــدف األول للبولوني
روب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ،ح ـيــث يـبــدو
واض ـحــا الـتـطــور الكبير ال ــذي أصــاب
مستوى هــذا النجم ،مقارنة ببدايته
مــع الـفــريــق ال ـبــافــاري ،ويكفي للداللة
عـلــى ذل ــك أن ــه حـجــز مـكــانــا لإلسباني
ت ـش ــاب ــي أل ــونـ ـس ــو ع ـل ــى م ـق ـعــد ب ــدالء
بايرن.
ّ
م ــن دون م ـبــال ـغــة ،ف ــإن ف ـي ــدال يـشــكــل
ح ــال ـي ــا م ــرك ــز ال ـث ـق ــل فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
ال ـح ـم ــراء م ــن خ ــال أدواره امل ـت ـعــددة
ال ــدف ــاع ـي ــة ع ـب ــر إغـ ـ ــاق املـ ـن ــاف ــذ أم ــام
الـ ـخـ ـص ــوم وقـ ـط ــع اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات عـنـهــم
م ــع ك ــل م ــا ي ـت ـط ـلــب ذل ـ ــك م ــن قـتــالـيــة
ف ــي األداء يـصـعــب إي ـج ــاد مـثـيــل لها
حــالـيــا إال فــي مــا ن ــدر ،وهـجــومـيــة من
خ ــال ق ــدرت ــه ع ـلــى تـسـجـيــل األهـ ــداف
بـشـتــى ال ــوس ــائ ــل ،إن عـبــر تـســديــداتــه

يتقن فيدال الشقين الدفاعي والهجومي على أعلى مستوى (كريستوف ستاش ــ أ ف ب)

الصاروخية التي تدك شباك الخصوم
أو الكرات الرأسية القاتلة.
بــال ـف ـعــل ،أص ـ ــاب ب ــاي ــرن ف ــي الـصـيــف
املاضي بضمه فيدال بعد قرار النجم
باستيان شفاينشتايغر الرحيل عن
الـقـلـعــة ال ـبــافــاريــة ،إذ إن ــه ج ــاء ليمأل
ّ
ال ـ ـفـ ــراغ ت ـم ــام ــا الـ ـ ــذي خ ــل ـف ــه األخـ ـي ــر،

وخ ـص ــوص ــا أن م ـس ـت ــوى "ش ـفــاي ـنــي"
كـ ــان ق ــد بـ ــدأ بــال ـه ـبــوط وه ـ ــذا م ــا هو
عليه حاله اآلن مع مانشستر يونايتد
ّ
اإلنكليزي ،حيث كثرت إصاباته وقلت
ّ
همته.
ف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن ف ـي ــدال اخ ـت ــار املـكــان
املـنــاســب بمجيئه إل ــى ملعب "ألـيــانــز

أري ـن ــا" ،إذ إن ال ـبــافــاري اع ـتــاد وجــود
العــب بمثابة القلب الـنــابــض للفريق
في وسط امللعب ومقاتل شديد البأس
يحمل روحية الفوز على الــدوام ،على
غـ ـ ــرار ش ـفــاي ـن ـش ـتــاي ـغــر ن ـف ـســه وقـبـلــه
م ـي ـكــايــل ب ـ ــاالك وش ـت ـي ـفــان إي ـف ـن ـبــرغ،
وهذا ما ّ
يجسده فيدال حاليًا بامتياز،

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إمبولي  -فيرونا ()21,45
جنوى  -إنتر ميالنو ()21,45
يوفنتوس  -التسيو ()21,45
باليرمو  -أتاالنتا ()21,45
روما  -تورينو ()21,45
أودينيزي  -فيورنتينا ()21,45
 الخميس:ميالن  -كاربي ()21,45

إنكلترا(المرحلة )34

إسبانيا(المرحلة )34

ستوك سيتي – توتنهام 4-0
هاري كاين ( 9و )71وديلي آلي ( 68و.)82

 الثالثاء:إسبانيول  -سلتا فيغو ()21,00
ريال بيتيس  -الس باملاس ()22,00
 األربعاء:ديبورتيفو ال كورونيا  -برشلونة ()21,00
فالنسيا  -إيبار ()21,45
سبورتنغ خيخون  -إشبيلية ()21,45
أتلتيك بلباو  -أتلتيكو مدريد ()21,45
ملقة  -رايو فاييكانو ()21,45
ريال مدريد  -فياريال ()23,00
 الخميس:ريال سوسييداد  -خيتافي ()21,30
غرناطة  -ليفانتي ()22,00

 الثالثاء:بايرن ميونيخ  -فيردر بريمن ()21,30
 األربعاء:هيرتا برلني  -بوروسيا دورتموند ()21,30

إيطاليا(المرحلة )34

كأس فرنسا (نصف النهائي)

 الثالثاء:نابولي  -بولونيا ()21,45
 االربعاء:ساسوولو  -سمبدوريا ()19,30
كييفو  -فروزينوني ()21,45

 الثالثاء:لوريان  -باريس سان جيرمان ()22,00
 األربعاء:سوشو (درجة ثانية)  -مرسيليا ()22,00

 ترتيب فرق الصدارة: -1ليستر سيتي  73نقطة من  34مباراة
 -2توتنهام  68من 34
 -3مانشستر سيتي  60من 33
 -4أرسنال  60من 33
 -5مانشستر يونايتد  56من 33
مباريات مؤجلة
 الثالثاء:نيوكاسل  -مانشستر سيتي ()21,45
 األربعاء:وست هام  -واتفورد ()21,45
ليفربول  -إفرتون ()22,00
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد  -كــري ـس ـت ــال ب ــاالس
()22,00
 الخميس:أرسنال  -وست بروميتش ألبيون ()21,45

كأس ألمانيا (نصف النهائي)

إذ تراه يقاتل على كل كرة كما لو أنه
ول ــد فــي مـقــاطـعــة بــافــاريــا وش ــرب من
مياهها ،حيث يتفانى لقميص الفريق
بكل ما أوتي من قوة وحتى آخر نقطة
عرق.
م ــن ه ـنــا ،ف ــإن ال ـحــاجــة امل ـت ـبــادلــة بني
ال ـط ــرف ــن ووجـ ـ ــود الـ ـظ ــروف املــائ ـمــة
قــادت إلــى هــذا النجاح الــذي يحصده
الالعب التشيلياني حاليًا مع بايرن،
ول ـي ــس خــاف ـيــا أن ت ـجــرب ـتــه الـســابـقــة
في الكرة األملانية مع باير ليفركوزن
ّ
سهلت عليه املهمة ،ليس فقط لناحية
إت ـق ــان ال ـل ـغــة األمل ــان ـي ــة وم ــا ل ــذل ــك من
أه ـم ـي ــة ط ـب ـع ــا ،بـ ــل أيـ ـض ــا ل ــان ــدم ــاج
ف ــي كـ ــرة "ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا" وأج ــوائ ـه ــا
وخصائصها.
م ــا يـمـكــن مــاحـظـتــه أي ـض ــا أن ف ـيــدال
أص ـب ــح أك ـث ــر ان ـض ـبــاطــا وه ـ ـ ــدوءًا في
املــاعــب األملــانـيــة عما كــان عليه حاله
في املالعب اإليطالية ،حيث كان كثير
امل ـش ــاك ــل وال ـع ـص ـب ـيــة وي ـت ـس ــم أداؤه
بــالـتـهــور ال ــذي ك ــان يـضـ ّـر الـفــريــق من
خ ــال نيله اإلنـ ـ ــذارات ،وإذا بــه يظهر
ك ــاع ــب ي ـت ـح ـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة امل ـل ـقــاة
على عاتقه ويلتزم بتعليمات مدربه
ّ
ويطبقها بـحــذافـيــرهــا ،عـلــى غ ــرار ما
ّ
ي ـت ـمــيــز ب ــه ال ــاعـ ـب ــون األملـ ـ ـ ــان ،وه ــذه
النقطة هــي الـتــي ك ــان يـتـخـ ّـوف منها
الـ ـب ــاف ــاري ــون أكـ ـث ــر مـ ــن غ ـي ــره ــا عـنــد
التعاقد مع فيدال.
باختصار ،يبدو واضحًا من التجارب
العديدة األخـيــرة أن فـيــدال بــات يمثل
"ك ـل ـمــة ال ـس ــر" ل ـب ــاي ــرن ن ـحــو مـنـصــات
التتويج.

سوق اإلنتقاالت

باق مع يوفنتوس
توتي في طريقه لمغادرة روما وبوغبا ٍ

تكررت المشاكل بين توتي ومدربه سباليتي (أ ف ب)

ي ـبــدو الـنـجــم اإلي ـطــالــي فرانشيسكو
توتي في طريقه ملغادرة فريقه روما
في نهاية املوسم الحالي.
وأك ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـفــة "ال غ ــازي ـت ــا ديـلـلــو
س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورت" اإليـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة أن رئـ ـي ــس
"جـ ـي ــال ــوروس ــي" ،جـيـمــس ب ــال ــوت ــا ،ال
يريد تمديد عقد "إل كابيتانو" الذي
ينتهي في الصيف املقبل.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل املـشــاكــل املتكررة
بني توتي ومــدرب الفريق لوتشيانو
سباليتي وك ــان آخــرهــا عقب املـبــاراة
أمـ ـ ــام أت ــاالنـ ـت ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة
وال ـثــاثــن مــن ال ـ ــدوري املـحـلــي حيث
حصل تالسن حاد بينهما.
ُ
ويـ ـت ــوق ــع أن ي ـك ـم ــل "إل ك ــاب ـي ـت ــان ــو"

مسيرته في املالعب الخليجية أو في
الـ ــدوري األمـيــركــي للمحترفني حيث
تنتظره العديد من العروض هناك.
وإذا ك ــان تــوتــي ي ـق ـتــرب م ــن الــرحـيــل
عــن روم ــا ،ف ــإن الـفــرنـســي ب ــول بوغبا
س ـي ـب ـقــى م ــع ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي،
بحسب مــا أك ــد املــديــر ال ـعــام لـلـنــادي،
جيوسيبي ماروتا ،لراديو "أنتشيو"
املحلي.
وق ــال مــاروتــا" :ال يــوجــد أي العــب في
يــوف ـن ـتــوس م ـع ــروض حــال ـيــا لـلـبـيــع،
وخصوصًا في ما يتعلق بالشائعات
ح ــول اه ـت ـمــام فــريــق كـبـيــر بـبــوغـبــا"،
وأض ــاف" :بالنسبة إلينا هــو عنصر
حــاســم للعديد مــن ال ـس ـنــوات .بوغبا

ً
كبر معنا وأصبح بطال".
من جهته أيضًا ،أكد ماريو بالوتيللي
أ ُن ــه يــريــد ال ـب ـقــاء ف ــي ص ـفــوف مـيــان
املعار إليه من ليفربول اإلنكليزي بعد
موسم تعرض فيه لإلصابات.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة "ال غ ــازي ـت ــا ديـلـلــو
س ـبــورت" عــن "الــولــد املـشــاغــب" قــولــه:
"أقــرأ الصحف ويمكنني أن أقــول لكم
بالنسبة ملستقبلي إنني أريــد البقاء
مــع ميالن ألن األمــور فــي ليفربول لم
تكن جيدة وال أريد العودة إلى الوراء".
وأضـ ــاف" :لـقــد أدي ــت بـشـكــل جـيــد في
املـبــاراتــن األخـيــرتــن ،وال يــزال هناك
ســت م ـبــاريــات بــاقـيــة إلث ـبــات نفسي،
أشـعــر بــأنـنــي جـيــد بــدنـيــا فــي الـفـتــرة

األخ ـ ـيـ ــرة" ،وأك ـم ــل ضــاح ـكــا" :وأي ـض ــا
ميالن يمتلك املال الالزم".
ويأتي تصريح بالوتيللي في رد غير
مـبــاشــر عـلــى م ــدرب "ال ــري ــدز" الحالي
األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب الـ ـ ــذي أع ـلــن
رغ ـب ـت ــه ب ـف ـســخ ع ـق ــد ال ــاع ــب بـسـبــب
راتبه املرتفع وتراجع مستواه.
ومن إيطاليا إلى إنكلترا ،يبدو الحال
مشابهًا مــع البلجيكي إيــديــن ه ــازار
الذي سيبقى في صفوف تشلسي.
وذك ــرت صحيفة "ذا تايمز" أن هــازار
ال يــريــد م ـغ ــادرة مـلـعــب "سـتــامـفــورد
بــريــدج" بعد مــوســم سـ ّـيــئ بــل يتطلع
ل ـف ـت ــح ص ـف ـح ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع امل ـ ـ ــدرب
الجديد اإليطالي أنطونيو كونتي.

