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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

سانشيز يزداد لمعانًا في لندن
يقدم النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز
مستوى مميزًا هذاالموسم مع أرسنال كان
ّ
آخر تجلياته تسجيله هدفين في المباراة
األخـيــرة أمــام بورنموث .عوامل عديدة
أس ـه ـمــت ف ــي ه ــذه الـ ـص ــورة الـمـشــرقــة
لسانشيز حاليًا في مالعب اإلنكليز
حسن زين الدين
ي ـبــدو واض ـح ــا ه ــذا امل ــوس ــم الـتـطــور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــده م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى الـ ـنـ ـج ــم
الـتـشـيـلـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
فــي صفوف أرسـنــال اإلنكليزي منذ
مجيئه إليه من برشلونة اإلسباني
ق ـب ــل ث ــاث ــة مـ ــواسـ ــم .أول م ــن أم ــس
سـ ـج ــل س ــانـ ـشـ ـي ــز هـ ــدفـ ــن ف ـ ــي ف ــوز
"الـ ـغ ــان ــرز" ع ـلــى ب ــورن ـم ــوث  1-3في
املــرح ـلــة الـثــالـثــة ع ـشــرة م ــن ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،ليرفع
رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  8أهـ ـ ـ ــداف فـ ــي امل ــرك ــز
الثالث على الئحة ترتيب الهدافني
خ ـل ــف اإلسـ ـب ــان ــي دي ـي ـغ ــو ك ــوس ـت ــا،
مـ ـه ــاج ــم ت ـش ـل ـس ــي ،واألرج ـن ـت ـي ـن ــي
سيرجيو أغويرو ،مهاجم مانشستر
سيتي ،اللذين يمتلك كل منهما 10
ً
أه ـ ـ ــداف ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ــه ث ــان ــي أكـثــر
الالعبني فعالية في "البريميير ليغ"
خلف كوستا أيضًا بـ  11هدفًا (سجل
 8وصنع  ،)3أما في املباراة األخيرة،
فقد حقق رقـمــا قياسيًا هــذا املوسم
بلمسه الكرة  75مرة.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ف ـ ـ ــإن أس ـ ـبـ ــابـ ــا ع ــدي ــدة
ت ـقــف خ ـلــف هـ ــذه الـ ـص ــورة امل ـشــرقــة
ل ـل ـت ـش ـي ـل ـيــانــي هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،ال ـت ــي
أسهمت في دخول أرسنال في دائرة
امل ـن ــاف ـس ــن ع ـل ــى ال ـل ـق ــب بــاح ـتــالــه
امل ــرك ــز ال ــراب ــع بـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط فقط
عـ ــن ت ـش ـل ـســي املـ ـتـ ـص ــدر ،ون ـق ـط ـتــن
عـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول وم ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
صــاحـبــي املــركــزيــن الـثــانــي والـثــالــث
على التوالي ،وتبدأ من تأقلمه أكثر
فــأكـثــر مــع أجـ ــواء ال ـكــرة اإلنـكـلـيــزيــة،
علمًا أنــه أظهر سرعة الفتة في ذلك
م ـن ــذ خـ ـط ــوات ــه األولـ ـ ـ ــى فـ ــي مــاعــب
"الـبــريـمـيـيــر ل ـي ــغ" ،لـكــن ه ــذا املــوســم
يبدو كمن لو أنه قضى فيها سنوات
ً
طــواال ،وبــات أكثر قــدرة من الناحية
البدنية على مقارعة العبي البطولة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة املـ ـشـ ـه ــوري ــن ب ـقــوت ـهــم
وقتاليتهم.
أمـ ـ ــر ب ـ ـ ــارز ثـ ـ ــان صـ ـ ـ ّـب فـ ــي مـصـلـحــة
ســانـشـيــز ه ــذا املــوســم وه ــو وصــول
مــدربــه الـفــرنـســي أرس ــن فينغر إلــى
قناعة بــأن وجــود مواطنه أوليفييه
ج ـ ّيــرو كـمـهــاجــم صــريــح فــي الـفــريــق
يمثل نقطة ضعف وخسارة مجانية
نظرًا لبطء األخير وقدراته التهديفية
الضعيفة التي ال يبرع فيها إال في

يحتل سانشيز المرتبة الثالثة في الئحة ترتيب الهدافين في الدوري اإلنكليزي (بن ستانسال ــ أ ف ب)

الـكــرات الرأسية ،من هنا كــان القرار
الحاسم من فينغر بإشراك سانشيز
ً
مكانه بــدال مــن مركز الجناح ،وهــذا
ً
أعطى حلوال هجومية عديدة للفريق
م ــن خـ ــال ق ـ ــدرة ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي على
سحب املدافعني ،ما أسهم في زيادة
الـفـعــالـيــة الـتـهــديـفـيــة لـثـيــو وال ـكــوت
واألمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل ،ل ـكــن في
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ف ـ ــإن ســان ـش ـيــز أظ ـهــر
حــاســة تهديفية عالية عبر سرعته
وق ــدرت ــه عـلــى اق ـت ـنــاص األه ـ ــداف إن
ع ـبــر ال ـح ـلــول ف ــي امل ـك ــان الـصـحـيــح،
أو م ـ ــن خ ـ ـ ــال خ ـل ـخ ـل ــة الـ ــدفـ ــاعـ ــات
والتسديدات املتقنة ،وهــو حتى في
املـبــاريــات الـتــي لــم يسجل فيها كان
مـصــدر خـطــورة دائـمــا على دفــاعــات
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوم ،ك ـم ــا فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أمـ ــام

مانشستر يونايتد ،التي كان أفضل
العبيها من جهة أرسنال الذي ظهر
على نحو سيئ.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ازدي ـ ـ ـ ــاد اإلنـ ـسـ ـج ــام بــن

استفاد سانشيز
من إشراكه في
مركز المهاجم الصريح
ً
بدال من جيرو

إيجابيًا
ســانـشـيــز وأوزيـ ــل انـعـكــس
ّ
ع ـل ــى ك ـل ـي ـه ـمــا ،ح ـي ــث ب ــات ــا ي ـمــثــان
ثـنــائـيــا ق ــوي ــا ،إذ عـلــى سـبـيــل املـثــال
فــإن املـبــاراة األخيرة أمــام بورنموث
شهدت تبادل التشيلياني واألملاني
ال ـك ــرة م ــن خ ــال ال ـث ـنــائ ـيــات ف ــي 17
مرة ،وتحديدًا أمام منطقة الجزاء ما
يتيح فرصًا أكثر للتسجيل.
هــذا املستوى الــذي ّ
يقدمه سانشيز
جعله يدخل قلوب عشاق "الغانرز"
من دون استئذان من أوسع األبواب،
ُ
وهذا ما ترجم على سبيل املثال قبل
أي ــام بــإطــاق الجماهير حملة على
مــوقــع "تــوي ـتــر" لــدفــع إدارة أرس ـنــال
لحسم ملف تمديد عقد التشيلياني
ف ــي ظ ــل إصـ ــرار األخ ـي ــر عـلــى زي ــادة
راتـبــه ،وبالتالي إنـهــاء الـجــدل حول

بقائه من عدمه وخصوصًا في ظل
ال ـت ـقــاريــر ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــي تــربـطــه
باإلنتقال إلى أكثر من فريق .مطالبة
ّ
الـجـمــاهـيــر ه ــذه إن دل ــت عـلــى شــيء
فعلى املكانة الـتــي بــات يحظى بها
ســانـشـيــز لــدي ـهــم ،حـيــث يـ ــرون فـيــه،
إلــى جــانــب أوزي ــل ،مـفـتــاح الــوصــول
إلــى لقب "البريميير ليغ" في نهاية
هـ ـ ّـذا املـ ــوسـ ــم ،وهـ ــي ف ــي م ـك ــان آخ ــر
تمثل دعمًا معنويًا لالعب ملواصلة
تألقه.
كــل شــيء على مــا يــرام مــع سانشيز
إذًا ف ــي ل ـن ــدن .ش ـمــس الـتـشـيـلـيــانــي
مشرقة في عاصمة الضباب في هذه
األي ــام ،وخـيــوطـهــا الــذهـبـيــة تنسدل
سحرًا من صنيعة أميركية جنوبية
على ملعب "اإلمارات".

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
كأس الرابطة اإلنكليزية المحترفة
(ربع النهائي)

كأس إسبانيا
(ذهاب دور الـ )16

 الثالثاء:ليفربول  -ليدز (درجة ثانية) ()21,45
هال سيتي  -نيوكاسل (درجة ثانية) ()21,45

 الثالثاء:ليغانيس  -فالنسيا ()21,00
أل ـ ـكـ ــوركـ ــون (درجـ ـ ـ ــة ث ــانـ ـي ــة)  -إس ـب ــان ـي ــول
()22,00
سبورتينغ خيخون  -إيبار ()22,00
ريـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس  -دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورون ـي ــا
()23,00

 األربعاء:أرسنال  -ساوثمبتون ()21,45
مانشستر يونايتد  -وست هام ()22,00

 األربعاء:ري ــال مــدريــد  -كــول ـتــورال ليونيسا (ثــالـثــة)
( 1-7ذهابًا) ()20,00
فورمنتيرا (رابعة)  -إشبيلية ()20,00
توليدو (ثالثة)  -فياريال ()20,00

غيخويلو (ثالثة)  -أتلتيكو مدريد ()22,00
مورسيا (ثانية)  -سلتا فيغو ()22,00
غرناطة  -أوساسونا ()22,00
قرطبة (ثانية)  -ملقة ()22,00
هيركوليس (ثالثة)  -برشلونة ()23,00
 الخميس:بلد الوليد (ثانية)  -ريال سوسييداد ()21,00
جـيـمـنــاسـتـيــك تــاران ـغــونــا (ث ــان ـي ــة)  -أالف ـيــس
()22,00
هويسكا (ثانية)  -الس باملاس ()22,00
راس ـي ـنــغ ســان ـتــانــدر (ثــال ـثــة)  -أتـلـتـيــك بلباو
()23,00

كأس إيطاليا
(الدور الرابع)

الدوري الفرنسي
(المرحلة )15

 الثالثاء:إمبولي  -تشيزينا ()16,00
كييفو  -نوفارا ()19,00
تورينو  -بيزا ()22,00

 الثالثاء:لوريان  -رين ()20,00
ليل  -كاين ()20,00
ديجون  -موناكو ()22,00

 األربعاء:باليرمو  -سبيزيا ()16,00
أتاالنتا  -بيسكارا ()19,00
سمبدوريا  -كالياري ()22,00

 األربعاء:سانت إتيان  -مرسيليا ()20,00
نانسي  -متز ()20,00
غانغان  -نيس ()20,00
باستيا  -بوردو ()20,00
تولوز  -مونبلييه ()20,00
نانت  -ليون ()20,00
باريس سان جيرمان  -أنجيه ()22,00

 الخميس:جنوى  -بيروجيا ()19,00
بولونيا  -فيرونا ()22,00

