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رياضة

الكرة اإلنكليزية

أرسنال يطبخ الخلطة الالتينية ـ األوروبية

غابريال باوليستا
ثالث البرازيليين
في عهد فينغر
(إنترنت)

قرر مدرب أرسنال الفرنسي
أرسين فينغر ،التخلي عن فكرة
االعتماد والتعاقد مع العبين أوروبيين
فقط ،ليمزج أخيرًا بين الكرتين الالتينية
واألوروبية .إذ بعد التشيلياني
أليكسيس سانشيز ،تعاقد «المدفعجية»
مع المدافع البرازيلي غابريال باوليستا
من فياريال اإلسباني
هادي أحمد
ق ــرر م ــدرب أرس ـن ــال الـفــرنـســي أرســن
فينغر ،االعتماد على العبني التينيني
ف ــي ت ــواجـ ـه ــات ت ـع ــاق ــدات ــه ال ـج ــدي ــدة.
خيار ثابت اتخذه األخير بعد نجاح
ت ـعــاقــده م ــع الـتـشـيـلـيــانــي أليكسيس
ســان ـش ـيــز ف ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي .ام ــا
االسم الجديد ،فهو البرازيلي غابريال
باوليستا الذي حصل عليه في صفقة
تبادلية مع فياريال مقابل  15مليون
يــورو ،وإعــارة املهاجم الكوستاريكي
جويل كامبل لألخير.
ويمكن القول إن ّ
توجه فينغر في الفترة
املقبلة سيكون ضمن فكرة ناتجة من
ً
ت ـفــوق الــاعــب الــاتـيـنــي إج ـم ــاال على
الــاعــب األوروبـ ــي فــي نـهــائـيــات كــأس
العالم  ،2014وذلــك بعدما تأهل عدد
كبير من منتخبات أميركا الجنوبية
إلـ ــى الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ع ـكــس مـنـتـخـبــات
أوروب ـ ــا ال ـتــي خ ــرج ع ــدد مـنـهــا بــاك ـرًا،
وأبرزها ُإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
ه ـن ــاك ك ــث ــر ال ـح ــدي ــث خ ــال ال ـب ـطــولــة،
وب ـع ــده ــا ع ــن هـ ــذا ال ـت ـف ـ ّـوق ونـتــائـجــه
املقبلة على اللعبة في أوروبا تحديدًا.
ظلت األمور اعتيادية في معظم الفرق،
وعند معظم املــدربــن .أمــا فينغر ،فقد
بدا واضحًا ما يسعى إليه ،وما إن بدأ
موسم االنـتـقــاالت ،حتى بــدأ باختيار
الالتينيني.

لكن لم يكن الفتًا أنه تعاقد مع العبني
التـيـنـيــن ه ــذا امل ــوس ــم ب ـقــدر م ــا كــان
م ـفــاج ـئــا أن ف ـي ـن ـغــر ه ــو م ــن فـعـلـهــا،
امل ـ ـ ــدرب ال ـ ــذي ل ـط ــامل ــا كـ ــان مـتـعـصـبــا
ل ــأوروب ـي ــن ،والـفــرنـسـيــن تـحــديـدًا،
ّ
فــي فريقه .منذ أن تسلم دفــة تدريب
«الغانرز» عــام  ،1996وهــو على هذه
الحالة تقريبًا .فقد خرق الئحته طوال
االعـ ـ ــوام ال ـســاب ـقــة الع ـبــن بــرازيـلـيــن
ف ـقــط ه ـمــا جـيـلـبــرتــو سـيـلـفــا وإيـ ــدو.
أم ــا ال ـي ــوم ،فـيـمـلــك فـيـنـغــر  42العـبــا،
صار بينهم  3التينيني ،هم :سانشيز
وبــاول ـي ـس ـتــا والـ ـح ــارس االحـتـيــاطــي
الكولومبي دافيد أوسبينا.
ال ـيــوم ،تـغـ ّـيــرت الـحـســابــات ،وال يهمه
إن ك ــان ال ــاع ــب أوروبـ ـي ــا أو التـيـنـيــا،
فاألخير يعتمد على الجانب املهاري

ّ ً
الــى الجانب البدني ُمـمــثــا فــي القوة
والسرعة بعكس األوروبي الذي ما زال
يعتمد على الـقــوة واللعب الجماعي.
طـبـعــا ال يـجـمــل ه ــذا كــل الــاعـبــن من
الجهتني .على سبيل املثال ال الحصر،
البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل
الع ــب ف ــي ال ـعــالــم ،نـجــح بــالـجـمــع بني
االثنني ّ ،املهارة والقوة.
سـ ُـيـســخــر فـيـنـغــر م ـه ــارة بــاولـيـسـتــا،
رغم أنه العب مدافع ،ملصلحة فريقه،
ّ
للتكيف
وسـيـمــزج مــا يملكه الــاعــب
مـ ــع ال ـ ـكـ ــرة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة .هـ ــو وص ــف
باوليستا الــذي عــرض قميصه الذي
ي ـح ـمــل الـ ــرقـ ــم  ،5ب ــال ــاع ــب املـنـتـظــر
فــي خــط ال ــدف ــاع ،ويـمـكــن ال ـجــزم بأنه
سينجح بالتأقلم مع الكرة اإلنكليزية
ســري ـعــا ،إذ إن ــه الع ــب طــويــل الـقــامــة

قرر فينغر االعتماد
على العبين
التينيين في تواجهات
تعاقداته الجديدة

تقارير أخرى
على موقعنا

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
اسبانيا (املرحلة )23

إنكلترا (املرحلة )23

إيطاليا (املرحلة )21

راي ـ ـ ــو ف ــاي ـي ـك ــان ــو  -دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال
كورونيا 2-1
البرتو بوينو ( )22لفاييكانو ،وسيلسو
ب ــورغ ـي ــس ( 10و 72م ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
لديبورتيفو.

 السبت:هال سيتي × نيوكاسل ()14,45
كريستال باالس × إفرتون ()17,00
ليفربول × وست هام ()17,00
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد × لـيـسـتــر سيتي
()17,00
س ـتــوك سـيـتــي × كــويـنــز ب ــارك ريـنـجــرز
()17,00
سندرالند × بيرنلي ()17,00
وس ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ألـ ـبـ ـي ــون × تــوت ـن ـهــام
()17,00
تشلسي × مانشستر سيتي ()19,30

 السبت:جنوى × فيورنتينا ()19,00
روما × إمبولي ()21,45

فرنسا (املرحلة )23

 األحد:أرسنال × أستون فيال ()15,30
شاوثمبتون × سوانسي سيتي ()18,00

املانيا (املرحلة )18
فولسبورغ  -بايرن ميونيخ 1-4
بــاس دوســت ( 4و )45والبلجيكي كيفن
دي بـ ــرويـ ــن ( 53و )73ل ـف ــول ـس ـب ــورغ،
واالسباني خوان برنات ( )55لبايرن.

باريس سان جيرمان  -رين 0-1
االرجنتيني ايزكيال الفيتزي (.)29

 األحد:ساسوولو × إنتر ميالنو ()13,30
أتاالنتا × كالياري ()16,00
تشيزينا × التسيو ()16,00
كييفو فيرونا × نابولي ()16,00
باليرمو × هيالس فيرونا ()16,00
تورينو × سمبدوريا ()16,00
أودينيزي × يوفنتوس ()16,00
ميالن × بارما ()21,45

وص ـ ــاح ـ ــب بـ ـنـ ـي ــة قـ ــويـ ــة وج ـ ـيـ ــد فــي
االل ـت ـحــامــات .لــن ت ـكــون حـجــم املهمة
امل ـن ــوط ــة ب ــه س ـه ـلــة ،ف ـت ـعــاقــد فينغر
مـعــه ك ــان لتعويض ع ــدة الع ـبــن ،كل
على حــدة :الفرنسي ماتيو ديبوشي
واإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي نـ ــات ـ ـشـ ــو م ـ ــون ـ ــري ـ ــال،
وبــإمـكــانــه تـعــويــض الـفــرنـســي ل ــوران
كوسييلني أيضًا ،ذلك بسبب إجادته
الـ ـلـ ـع ــب فـ ــي عـ ـ ــدة مـ ــراكـ ــز فـ ــي ال ـخ ــط
ال ـخ ـل ـف ــي :ظ ـه ـيــر أيـ ـم ــن أو أيـ ـس ــر أو
قلب دف ــاع ،وقــد أثـبــت ذلــك مــع فريقه
ال ـســابــق ف ـي ــاري ــال ،الـ ــذي شـ ــارك معه
فــي  29مـبــاراة خــال املــوســم الحالي،
بعدما كان قد بدأ مسيرته في فريق
فيتوريا البرازيلي.
ً
سانشيز أضــاف قــوة وإبــداعــا ومزيدًا
م ــن اإلمـ ـك ــان ــات ألرس ـ ـنـ ــال ف ــي ال ـخــط
الهجومي ،ونجح بتسجيل  18هدفًا
ف ــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،أمـ ــا بــاولـيـسـتــا
فسيضيف مزيجًا مــن اإلمـكــانــات في
ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي .ف ــي ت ــاري ــخ أرس ـن ــال
وفينغر الحديث ،هــذا هــو رابــع العب
مــن أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،وال ي ـبــدو أنــه
سـيـكــون األخ ـيــر .فـقــد ذك ــرت صحيفة
«ذا ص ــن» البريطانية أن امل ــدرب قــرر
فتح خزينته لخطف مهاجم برشلونة
ال ــات ـي ـن ــي ب ـ ـ ـ ــدوره ،األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
لويس سواريز ،الذي ُع َّد سابقًا هدفًا
لــه أي ــام لعبه مــع لـيـفــربــول ،مقابل 40
مليون جنيه إسترليني.
ف ــي ال ـت ـعــاقــد ال ـح ــال ــي ،ي ـع ــود ال ـجــدل
ف ــي ال ـب ــرازي ــل إل ــى أن ب ـلــدهــم ال ي ــزال
يعاني من إبراز املدافعني على حساب
املـهــاجـمــن ،عـكــس مـجــرى تــاريــخ كــرة
الـســامـبــا .ال يهم هــذا فينغر ،املـهــم أن
ي ـك ــون بــاول ـي ـس ـتــا ،كـســانـشـيــز ،سببًا
مــن أسـبــاب تحسن أرسـنــال فــي الخط
الدفاعي.
يـ ـب ــدو أن ه ـ ــذه ه ــي ن ـق ـطــة ال ـت ـحــول
ف ــي أرسـ ـ ـن ـ ــال ،ال ـخ ـل ــط ب ــن ال ـكــرتــن
الالتينية واألوروب ـي ــة ،لعلها تكون
الـسـبــب الــرئـيـســي بــالـعــودة إل ــى أهــم
مـنـصــات الـتـتــويــج ال ـتــي غ ــاب عنها
لفترة طويلة.

