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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

أوزيل يحتفظ لنفسه بهداياه
ه ــدف جــديــد هــو الـثــالــث ه ــذا الموسم
يسجله النجم األلـمــانــي مسعود أوزيــل
لفريقه أرس ـنــال فــي الـ ــدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم .حلة جديدة ألوزيل
بـثــوب «ال ـهــداف» غير معهودة لديه
سابقًا
حسن زين الدين
لعلها من املــرات الـنــادرة التي يسجل
فـيـهــا الـنـجــم األمل ــان ــي مـسـعــود أوزي ــل
هــدفــن فــي  3مـبــاريــات فــي الـبـطــوالت
التي لعب فيها .فعل ذلك عندما أحرز
ه ــدف ــا ب ـت ـســديــدة جـمـيـلــة ف ــي امل ـب ــاراة
أمام تشلسي في الجولة السادسة من
الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم،

سجل أوزيل  3أهداف
في  7مباريات ،مقابل  6أهداف
طوال الموسم الماضي
وأول من أمس سجل هدف الفوز الثالث
على سوانسي سيتي بتسديدة مميزة
عـلــى ال ـطــائــر ،ال ــذي أس ـهــم فــي ارت ـقــاء
فــريـقــه أرس ـن ــال إل ــى الـ ـص ــدارة بـفــارق
األه ــداف عــن مانشستر سيتي .بلغة
األرق ـ ــام ،سـ ّـجــل أوزيـ ــل بـعــد  8جــوالت
و 7مـبــاريــات خاضها فــي "البريميير
ل ـي ــغ" هـ ــذا امل ــوس ــم  3أهـ ـ ـ ــداف ،بـيـنـمــا
س ـجــل  6أه ـ ــداف ف ــي امل ــوس ــم املــاضــي
بأكمله ،وهــذا إن دل على شــيء ،فإنه
يدل على التطور الذي شهده مستوى
األملــانــي تحديدًا في النقطة التي كان
ُينتقد فيها .إذ ليس خافيًا أن ما كان
يـعـيــب أوزي ـ ــل ه ــو ق ـلــة أه ــداف ــه ،حيث

ك ــان يـهـتــم بصناعتها لــزمــائــه ،وقــد
وصل عددها إلى  18هدفًا في املوسم
املاضي ،احتل بها الصدارة في جميع
البطوالت األوروبية الوطنية .علمًا أن
ميرور" اإلنكليزية
صحيفة "ذا دايلي
ّ
رص ـ ــدت أف ـض ــل  10ص ــن ــاع ل ــأه ــداف
منذ انطالق الدوري اإلنكليزي املمتاز
عام  ،1992حيث جاء أوزيل في املركز
األول بـ  33هدفًا في  89مباراة بمعدل
" 0,37أسـيـســت" فــي امل ـبــاراة الــواحــدة،
متقدمًا على الفرنسي إيريك كانتونا
"أس ـط ــورة" مانشستر يــونــايـتــد الــذي
ي ـم ـت ـل ــك ف ـ ــي ح ـ ــوزت ـ ــه  56هـ ــدفـ ــا فــي
 156م ـ ـبـ ــاراة ب ـم ـع ــدل  0,36أسـيـســت
فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة واإلسـ ـب ــان ــي
فرانسيسك فابريغاس نجم أرسـنــال
السابق وتشلسي الحالي بـ  96هدفًا
في  287مـبــاراة بمعدل  0,33أسيست
ف ــي املـ ـب ــاراة الـ ــواحـ ــدة .ل ـكــن م ــا يـبــدو
واضحًا من خالل أهــداف األملاني هذا
املــوســم وال ـف ــرص امل ـتــاحــة أم ــام ــه ،أنــه
ّ
ّ
يصب
تخلص من هذا العيب ،وهذا ما
طبعًا في مصلحته الشخصية ،حيث
يبدو أن أوزيل اقتنع أخيرًا بأن مهمة
صانع األلعاب ال تقتصر على صناعة
األهـ ـ ــداف ف ـق ــط ،ب ــل الـتـسـجـيــل أي ـضــا،
وهذا يفيده بالتالي في املنافسة على
ال ـجــوائــز ال ـف ــردي ــة ،وك ــذل ــك ي ـصـ ّـب في
مصلحة فريقه أرسنال.
وهـ ـن ــا ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ع ــوام ــل ع ــدة
ّ
اجتمعت لرؤية أوزيل بحلة "الهداف"،
ً
وال ي ـت ــوان ــى م ـث ــا ك ــدالل ــة ع ـلــى هــذه
النقطة في الشوط الثاني في مباراة
أول مــن أمــس عــن تـســديــد كــرة بعيدة
م ــن ط ـ ــرف امل ـل ـع ــب ،وه ـ ــو م ــراق ــب مــن
ً
م ــداف ــع ،مـ ـح ــاوال إس ـقــاط ـهــا م ــن فــوق
مرماه ،وهذا غير
الحارس املتقدم عن
ّ
مـعـهــود م ـعــه ،إذ إن ــه يـفــضــل فــي مثل
هذه الحالة االحتفاظ بالكرة ومراوغة
املــدافــع بحركة سحرية وإم ــرار الكرة

ً
أوزيل محتفال بهدفه في مرمى سوانسي (جاستين تاليس ــ أ ف ب)

لزميله ،وهذا يدل على ّ
تغير في تفكير
األمل ــان ــي ،ومـ ـ ـ ّ
ـرده إل ــى أن أوزي ـ ــل بــات
أكثر "أنانية" وال يكتفي فقط بصناعة
الـ ـه ــداي ــا ل ــزم ــائ ــه ،بـ ــل ي ـح ـت ـفــظ بـهــا
لنفسه ،أو بتعبير آخر بات أكثر جرأة
ف ــي ات ـخ ــاذ قـ ــرار ال ـت ـســديــد واملــواك ـبــة
الـهـجــومـيــة ع ـبــر ال ـت ـمــركــز ف ــي املــوقــع
املناسب للتسجيل حتى بالرأس كما
حصل في املباراة أمام واتفورد.
وعـ ـم ــل أوزي ـ ـ ـ ــل أيـ ـض ــا عـ ـل ــى تـحـســن
قــدراتــه البدنية ،وه ــذا مــا كــان يعاني

ّ
ويحد
منه منذ وصــولــه إلــى إنكلترا
من قدراته ،بما فيها التهديفية.
أم ــا الـنـقـطــة الـثــالـثــة ،فتتعلق بغياب
ال ـف ــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ــه جـ ـي ــرو وح ـل ــول
ً
التشيلياني ألكسيس سانشيز بــدال
منه في مركز قلب الهجوم ،حيث بات
ّ
أكثر قربًا من أوزيل ،وشكل معه ثنائيًا
متجانسًا ومـتـفــاهـمــا ،ي ـت ـبــادالن دور
الـصـنــاعــة والـتـسـجـيــل .ولـلــداللــة على
ذل ــك ،ف ــإن أهـ ــداف أوزيـ ــل ال ـثــاثــة هــذا
املوسم جاءت من صناعة سانشيز.

حـلــة جــديــدة إذًا أط ــل بـهــا أوزيـ ــل هــذا
امل ــوس ــم ،وه ــي تـلـقــى اإلع ـج ــاب ال شك
فــي ل ـنــدن ،ه ـنــاك حـيــث ب ــات االقـتـنــاع
راس ـخــا ب ــأن األملــانــي هــو امل ـخـ ّـول قبل
غ ـي ــره ف ــي إيـ ـص ــال أرسـ ـن ــال إلـ ــى لقب
"البريميير ليغ" ،وهــذا ما يتضح من
إنـشــاد جماهير "الـغــانــرز" فــي املـبــاراة
أم ــام ســوانـســي" :نـحــن نمتلك أوزي ــل،
مـسـعــود أوزي ـ ــل ،ال أعـتـقــد أن ــك تفهم،
هو َرجل أرسني فينغر ،هو أفضل من
زيدان".

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة ) 8
تشلسي  -ليستر سيتي 0-3
اإلسباني دييغو كوستا ( )7والبلجيكي إيدين
هازار ( )33والنيجيري فيكتور موزيس (.)80
مانشستر سيتي  -إفرتون 1-1
اإلس ـب ــان ــي نــول ـي ـتــو ( )72ل ـس ـي ـتــي ،وروم ـي ـلــو
لوكاكو ( )64إلفرتون.
أرسنال -سوانسي 2-3
ث ـيــو والـ ـك ــوت ( 26و )33واألملـ ــانـ ــي مـسـعــود
أوزيـ ــل ( )57ألرسـ ـن ــال ،واألي ـس ـل ـنــدي غيلفي
سـ ـيـ ـغ ــوردس ــون ( )38واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ب ــورخ ــا
باستون ( )66لسوانسي.
ستوك سيتي  -سندرالند 0-2
الويلزي جو ألن ( 8و.)45
بورنموث  -هال سيتي 1-6
وست بروميتش ألبيون  -توتنهام 1-1
كريستال باالس  -وست هام 1-0
ميدلسبره  -واتفورد 1-0
ساوثمبتون  -بيرنلي 1-3
لـيـفــربــول  -مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد (الـلـيـلــة
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  19نقطة من  8مباريات
 -2أرسنال  19من 8
 -3توتنهام  18من 8
 -4ليفربول  16من 7
 -5تشلسي  16من 8

إسبانيا (المرحلة ) 8

إيطاليا (المرحلة ) 8

برشلونة  -ديبورتيفو الكورونيا 0-4
الـبــرازيـلــي رافينيا ( 21و )36واألوروغــويــانــي
لــويــس س ــواري ــز ( )43واألرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي (.)58

نابولي  -روما 3-1
الـسـنـغــالــي خــال ـيــدو كــولـيـبــالــي ( )58لـنــابــولــي،
والبوسني إيدين دزيكو ( 43و )54واملصري
محمد صالح ( )85لروما.

أتلتيكو مدريد  -غرناطة 1-7
البلجيكي يانيك فـيــريــرا كــاراسـكــو ( 34و45
و )61واألرجنتيني نيكوالس غايتان ( 63و)81
ومواطنه أنخل كوريا ( )85والبرتغالي تياغو
( )87ألتلتيكو ،واسحاق كوينكا ( )18لغرناطة.

يوفنتوس  -أودينيزي 1-2
األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال ( 43و 51مــن ركلة
ج ــزاء) ليوفنتوس ،والتشيكي يــاكــوب يانكتو
( )30ألودينيزي.

ريال بيتيس  -ريال مدريد 6-1
أل ـف ــارو سـيـخــودو ( )55لـبـيـتـيــس ،والـفــرنـســي
رافاييل فاران ( )4ومواطنه كريم بنزيما ()32
والبرازيلي مارسيلو ( )39وإيسكو ( 45و)63
والبرتغالي كريستيانو رونالدو ( )79لريال.
ليغانيس  -إشبيلية 3-2
داف ـي ــد تـيـمــور ( )67واألرج ـن ـت ـي ـنــي ألـكـسـنــدر
زيمانوفسكي ( )69لليغانيس ،واألرجنتيني
ف ــران ـك ــو فــاس ـك ـيــز ( )25وال ـف ــرن ـس ــي سـمـيــر
نصري ( )58وبابلو سارابيا ( )85إلشبيلية.
الس باملاس  -إسبانيول 0-0
أالفيس  -ملقة 1-1
أتلتيك بلباو  -ريال سوسييداد 2-3
سبورتينغ خيخون  -فالنسيا 2-1
فياريال  -سلتا فيغو 0-5
إيبار  -أوساسونا (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1أتلتيكو مدريد  18نقطة من  8مباريات
 -2ريال مدريد  18من 8
 -3إشبيلية  17من 8
 -4برشلونة  16من 8
 -5فياريال  16من 8

إنتر ميالنو  -كالياري 2-1
البرتغالي جواو ماريو ( )55إلنتر ،وفيديريكو
ميلكيوري ( )71والحارس السلوفيني سمير
هاندانوفيتش ( 85خطأ في مرماه) لكالياري.
التسيو  -بولونيا 1-1
تشيرو إيموبيلي ( 90من ركلة جزاء) لالتسيو،
والسويدي فيليب هيالندر ( )10لبولونيا.
كييفو  -ميالن 3-1
بيسكارا  -سمبدوريا 1-1
فيورنتينا  -أتاالنتا 0-0
جنوى  -إمبولي 0-0
ساسوولو  -كروتوني 1-2
باليرمو  -تورينو ()21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  21نقطة من  8مباريات
 -2روما  16من 8
 -3ميالن  16من 8
 -4نابولي  14من 8
 -5التسيو  14من 8

ألماينا (المرحلة )7
أينتراخت فرانكفورت  -بــايــرن ميونيخ
2-2
ج ـيــروم بــواتـنــغ ( 43خـطــأ فــي مــرمــى فــريـقــه)
واملكسيكي ماركو فابيان ( )78لفرانكفورت،
والهولندي أريني روبن ( )10وجوشوا كيميتش
( )63لبايرن.
بوروسيا دورتموند  -هيرتا برلني 1-1
الفرنسي عثمان ديمبيليه ( )80لدورتموند،
وال ـســوي ـســري فــالـنـتــن سـتــوكــر ( )51لهيرتا
برلني.
أوغسبورغ  -شالكه 1-1
دانيال باير ( )77ألوغسبورغ ،والجزائري نبيل
بن طالب ( )65لشالكه.
فيردر بريمن  -باير ليفركوزن 1-2
النمسوي يــونــزوفــش زالتـكــو ( )13والغامبي
عـثـمــان مــانـيــة ( )60لـبــريـمــن ،وال ـتــركــي هاكن
كالهانغولو ( )27لليفركوزن.
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ  -هــامـبــورغ
0-0
كولن  -اينغلوشتات 0-2
هوفنهايم  -فرايبورغ 1-2
ماينتس  -دارمشتات 1-2
فولسبورغ  -اليبزيغ 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  17نقطة من  7مباريات
 -2كولن  15من 7
 -3اليبزيغ  15من 7
 -4هيرتا برلني  14من 7
 -5بوروسيا دورتموند  13من 7

فرنسا (المرحلة )9
نانسي  -باريس سان جيرمان 2-1
ألو ديارا ( )55لنانسي ،والبرازيلي لوكاس مورا
( )13واألوروغوياني إيدينسون كافاني ()18
لسان جيرمان.
تولوز  -موناكو 1-3
األرجنتيني أوسكار تريخو ( )65والدنماركي
مــارتــن بــرايـثــوايــت ( 83و )87لـتــولــوز ،وفالير
جرمان ( )4ملوناكو.
رين  -بوردو 1-1
األملاني دييغو كونتيتنو ( 44خطأ في مرماه)
لرين ،ونيكوال بالوا ( )66لبوردو.
نيس  -ليون 0-2
بــول بايس ( )5والعاجي جــان ميشال سيري
(.)76
مرسيليا  -متز 0-1
سانت إتيان  -ديجون 1-1
باستيا  -أنجيه 2-1
غانغان  -ليل 0-1
لوريان  -نانت 2-1
مونبلييه  -كاين 2-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  23نقطة من  9مباريات
 -2باريس سان جيرمان  19من 9
 -3موناكو  19من 9
 -4تولوز  17من 9
 -5غانغان  14من 9

