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 ك�س��ف هانز يواكي��م فات�سكه، الرئي���س التنفيذي لبورو�سيا 
دورمتوند الأملاين، حقيقة تلقي ناديه، عرو�س للتعاقد مع 
ال��دويل اجلابوين، بيري اأوباميانغ، خالل فرتة النتقالت 
ال�سيفية اجلارية.  وارتبط ا�س��م اأوباميانغ، بالرحيل عن 
�سفوف اأ�سود الفي�ستيف��ال، خالل املريكاتو ال�سيفي 
احل��ايل، و�س��ط اهتم��ام عدد م��ن الأندي��ة به، 
وعل��ى راأ�سه��ا ت�سيل�س��ي الإجنلي��زي، واإيه 
�سي مي��الن الإيطايل.  وق��ال فات�سكه، 
�سحيف��ة  نقلته��ا  ت�رصيح��ات  يف 
الأملاني��ة:   "seddeutsche"
عل��ى  عرو���س  اأي  توج��د  "ل 
�سننتظ��ر  الآن،  حت��ى  الطاول��ة 
ب�سعة اأيام اأخرى، ولكننا لن ننتظر 
كثرًيا، �سخ�سًيا اأف�س��ل بقاء اأوباميانغ 
معن��ا".  ويف �سياق اآخر، اعرتف فات�سكه، اأن 
فر�س دورمتون��د، يف خطف بطولة البوند�سليجا، 
م��ن بايرن ميوني��خ، �سعيفة، لفًت��ا اإىل اأن الفريق 
الباف��اري واح��ًدا م��ن اأف�س��ل 3 اأندي��ة يف الع��امل.  
وتاب��ع: "بايرن ميوني��خ، يتطور من��ذ 50 عاًما"، 
م�س��رًيا اإىل اأن دورمتون��د ل ي�ستطي��ع التعاق��د مع 
خامي���س رودريجي��ز، مثلم��ا فعل الباي��رن حتى 
ل تنه��ار منظوم��ة الروات��ب يف الن��ادي الأ�سفر.  
وا�ستدرك: "لكننا على بعد عد اأميال من الو�سول 
اإىل باي��رن ميونيخ، اأو القرتاب منه، فنحن نحتل 
الرتتي��ب ال�ساب��ع بت�سني��ف اليويف��ا".  واأمت فات�سك��ه 
ت�رصيحاته: "لكن هن��اك مان�س�سرت يونايتد، ومان�س�سرت 
�سيت��ي، وليفرب��ول، قريب��ون من��ا، اإنهم ياأت��ون ب�رصعة 
ال�سوء، ويريدون جتاوزنا". ُيذكر اأن ال�رصاع الإجنليزي 
عل��ى اأوباميانغ م�ستعل؛ لهتم��ام ليفربول بقيادة مدرب 
دورمتون��د ال�سابق يورجن كل��وب والذي ميلك عالقة طيبة 
بالالع��ب، بالإ�سافة لتم�سك الفريق الأملاين بهدافه وي�سعى 

لإقناعه بالبقاء.

 ك�س��ف الربتغايل نيل�سون �سيمي��دو، لعب بر�سلونة اجلدي��د، �سبب تف�سيله 
الن��ادي الكتال��وين واإ���رصاره عل��ى الن�سم��ام للبلوجران��ا خ��الل ال�سيف 
اجلاري. وقال �سيميدو يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة "�سبورت" الإ�سبانية: 
"بر�سلون��ة ميتلك اأف�سل فريق يف الع��امل، وحتى حينما اختار فريقي يف 
األعاب الفيديو دائًما يكون البلوجرانا". وتابع: "اأحب رونالدينيو كثرًيا منذ 
الطفول��ة وهو اأح��د الالعبن املف�سل��ن بالن�سبة يل لأن��ه كان يفعل اأ�سياء 
رائع��ة داخ��ل امللع��ب وت�سب��ب باأدائ��ه املذهل م��ع بر�سلون��ة يف اأن اأ�سبح 
م�سجًعا للنادي الكتالوين". وحتدث �سيميدو عن دور مواطنه اأندريه جوميز 
يف اللع��ب لرب�سلونة بقوله: "كنا �سوًيا يف بنفيكا لل�سباب وبعدها اجتمعنا 
يف املنتخ��ب الربتغايل". واأكمل: "يف بطول��ة كاأ�س القارات الأخرية حتدث 
مع��ي واأخ��ربين ب��اأن الفري��ق رائع وال��كل ي�سع��ر يف غرفة املالب���س كاأننا 
عائل��ة، واأك��د يل اأنني �ساأكون حمظوًظا بالع��ب يف البلوجرانا، كما �سبقني 
الربتغالي��ن ديكو ولوي�س فيج��و وفريناندو كوتو". واختتم: "بداأت يف خط 
الو�س��ط وكن��ت اأحب اللعب الهجوم��ي وت�سجيل الأه��داف، ولكن يف النهاية 
لعبت يف مركز الظهري الأمين". وان�سم �سيميدو اإىل �سفوف بر�سلونة قادًما 
م��ن بنفيكا مببل��غ 30 مليون يورو لي�سبح اأول �سفق��ات الفريق الكتالوين 

يف ال�سيف اجلاري بعد ا�ستعادة جريارد ديلوفيو من اإيفرتون الإجنليزي.
ومل ي�س��ارك يف امل��ران الظه��ري الربتغ��ايل نيل�س��ون �سيمي��دو ال��ذي قدم��ه 
بر�سلون��ة اأم���س قادًما م��ن بنفيكا، حي��ث ح�سل على راح��ة مل�ساركته مع 
منتخ��ب الربتغال ببطول��ة كاأ�س القارات، على اأن ين�س��م لزمالئه الأربعاء 

املقبل لي�سافر مع الفريق يف جولته بالوليات املتحدة.

�س��وق  عل��ى  هيمنت��ه  ملوا�سل��ة  الإيط��ايل،  مي��الن  ن��ادي  ي�سع��ى   
 8 الفري��ق  اأب��رم  بعدم��ا  اإيطالي��ا،  يف  ال�سيفي��ة  النتق��الت 

لعب��ن  �س��م  ع��ن  يبح��ث  ي��زال  ل  لكن��ه  د �سفق��ات،  جد
للفريق، ا�ستع��داًدا للمو�سم اجلديد. ووفًقا ملا ذكرته 

�سبكة "�س��كاي �سبورت���س" الإيطالية، ف��اإن نادي 
مي��الن، يري��د احل�س��ول عل��ى ال��دويل الإيط��ايل، 
اأندري��ا بيلوتي، مهاج��م نادي تورين��و الإيطايل. 

ا بقيمة 40  واأك��دت ال�سبكة، اأن ميالن قدم عر�سً
ملي��ون ي��ورو، اإ�ساف��ة للمداف��ع جابرييل 

باليت��ا، واملهاجم مباي ني��اجن، لت�سل 
قيم��ة العر���س اإىل 65 ملي��ون ي��ورو. 
واأو�سح��ت اأن ه��ذا العر���س ل ي��زال 
اأقل من القيمة الت��ي يطلبها اأوربانو 
تورين��و  ن��ادي  رئي���س  كاي��رو، 
الإيط��ايل، والذي ح��دد �سعر لعبه 
ب� 100 مليون ي��ورو. واأ�سارت اإىل 
اأن اأندري��ا بيلوت��ي، اأب��رز املواهب 

املا�س��ي،  املو�س��م  يف  الإيطالي��ة 
يعت��رب م��ن م�سجع��ي ن��ادي ميالن 
الإيط��ايل، وه��و م��ا ق��د ي�ساهم يف 
وكان��ت  للرو�سون��ريي.  انتقال��ه 
تقاري��ر اأخ��رى ق��د اأ�س��ارت اإىل اأن 

ن��ادي مي��الن، يفك��ر يف التعاق��د م��ع 
املهاج��م األفارو موراتا، م��ن ريال مدريد، 
اإل اأن الفري��ق الإ�سب��اين يطل��ب 90 مليون 

يورو للتخلي ع��ن مهاجمه، وهو املبلغ الذي 
يق��ف اأم��ام طموح��ات الفري��ق الإيطايل. عل��ى اجلانب 

الآخ��ر، يحاول ت�سيل�سي تعوي�س رحيل ديجو كو�ستا، الذي 
اأعلن كونتي عدم حاجته له، ف�سل التعاقد مع لوكاكو وموراتا، 

ولك��ن ���رصط جزائي بقيم��ة 100 مليون ي��وور يف عقد 
بيلوتي، يف حال رحيله عن اإيطاليا، �سيكون اأمراً �سعبًا. 
و�س��ارك اب��ن ال�23 ع��ام يف 38 مباراة م��ع تورينو يف 
املو�س��م املا�س��ي، �سجل خاللها 28 ه��دف ومرر ثماين 

متريرات حا�سمة.

أوزيل يرفع الراية البيضاء أمام إدارة "المدفعجية" وسانشيز يواصل الضغط من اجل الرحيل

مورينيو يطمئن جماهير ريال مدريد ويصف صفقة كرستيانو بـ"المستحيلة"

و�س��ف الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و، املدي��ر الفن��ي لن��ادي 
مان�س�س��رت يونايتد الإجنليزي، التعاقد م��ع مواطنه كري�ستيانو 
رونال��دو، الهداف التاريخ��ي لريال مدريد الإ�سب��اين، باملهمة 
امل�ستحيلة. وقال موريني��و يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة 
"ديلي �ستار" الربيطانية: "لن اأهدر وقتي بالتفكري �سم  
رونال��دو، لأّنها مهم��ة م�ستحيلة، ومل نفك��ر مطلًقا يف 
جلبه لأّن��ه لعب مهم جًدا بالن�سبة لفريقه وميتلك قوة 
اقت�سادي��ة �سخم��ة ي�ستفيد منها امللك��ي". وتابع: "مل 
اأمتل��ك اأي دليل حقيقي عل��ى اأن رونالدو يرغب يف الرحيل 
ع��ن ريال مدريد، ولذل��ك مل اأفكر اأبًدا يف حماول��ة التعاقد معه 

خالل الفرتة املا�سية". وكانت ال�سحافة الربتغالية قد اأ�سارت 
يف وق��ت �سابق اإىل رغب��ة كري�ستيانو رونال��دو يف الرحيل عن 
ري��ال مدريد بعد اتهامه بالتهرب ال�رصيبي، كما ذكرت تقارير 
��ا بقمية 200 مليون  اإ�سباني��ة اأن مان�س�سرت يونايتد قّدم عر�سً
يورو ل�ستعادة �ساروخ ماديرا. يف الوقت الذي يحاول باري�س 
�سان جريمان اإغراء رونالدو براتب �سنوي ي�سل اإىل 30 مليون 
ي��ورو ليكون اله��داف التاريخي ل��دوري اأبط��ال اأوروبا خليفة 
ال�سوي��دي زلتان اإبراهيموفيت���س الذي رحل يف �سيف 2016 
مل���رصح الأحالم. وكان��ت نيابة مدريد، قد اتهم��ت كري�ستيانو، 
د"،  بالتهرب ال�رصيبي بقيم��ة 14.7 مليون يورو ب�سكل "متعمَّ

م�سرية اإىل اأنه ا�ستغل �رصكة تاأ�س�ست يف عام 2010، كي ُيخفي 
الدخ��ل الذي حقق��ه يف اإ�سباني��ا نظري حقوق ت�سوي��ق �سورته. 
وقال الدع��اء، اإن رونالدو تهرب من �سلط��ات ال�رصائب مببلغ 
1.4 ملي��ون يورو يف 2011، و1.7 مليون يورو يف 2012، 
و3.2 ملي��ون ي��ورو يف 2013، و8.5 مليون يورو يف 2014. 
و�سُيديل هداف دوري اأبطال اأوروبا ب�سهادته يف ق�سية التهرب 
ال�رصيبي يوم 31 يوليو/متوز املقبل، وعليه ت�سوية اأموره مع 
ال�رصائب قبل هذا التاريخ ليتجنب حتول الق�سية اإىل املحكمة. 
وتق��ول �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية، اإن لعبي الريال يعتقدون 
اأن��ه ل توج��د ق�سية مع رونالدو، كما ي��رون اأنه لن يح�سل مع 

اأي فريق اآخر، على ما يح�سل عليه يف مدريد.
ووفًق��ا لل�سحيفة، يع��رف الالعبون كيف يفك��ر رونالدو، حيث 
اأنه��م متاأك��دون من اأن عودت��ه لتدريبات الفري��ق، �ستجعل كل 
�س��يء اآخ��ر يف ط��ي الن�سيان. وت�سي��ف "م��اركا": "النجاحات 
املا�سي��ة،  القليل��ة  ال�سن��وات  يف  مدري��د  لري��ال  اجلماعي��ة 
والف��روق الفردية، هي حجة يتم ا�ستخدامها يف غرف املالب�س 
لال�ستمراري��ة، ورونال��دو يعرف ه��ذا ال�سيء، فه��و ل ميكنه اأن 
يح�س��ل عل��ى اأف�سل مم��ا يح�سل علي��ه يف ريال مدري��د، رغم 
م��ا حدث يوم الأربع��اء، من مداهمة �سلط��ات ال�ساحل يف جزر 

البليار ليخته، والذي ُيعد اأمًرا روتينًيا".

سيميدو يكشف عن سبب 
انتقاله لبرشلونة

ميالن يستهدف التعاقد مع بيلوتي

سائق فرنسي يتهم المراقبين بمحاباة هاميلتون

موغوروتسا تحرز لقب ويمبلدون على حساب وليامس

ل�سباق��ات  الع��امل  بط��ل  مر�سيد���س،  فري��ق  رف���س   
فورم��ول 1 لل�سي��ارات، حدي��ث روم��ان جروج��ان، 
اليوم ال�سب��ت، بعدما قال ال�سائ��ق الفرن�سي اإنه يجب 
معاقب��ة لوي�س هاميلتون، بعدما تعمد تاأخريه خالل 
التج��ارب التاأهيلية جلائزة بريطاني��ا الكربى. وقال 
النم�ساوي توتو فولف، رئي�س مر�سيد�س، لل�سحفين: 
"نف�س ال�سكاوي يف كل مرة.. لو بداأ رومان جروجان 
احلدي��ث ع��ن عقوب��ات ل�سائق��ن اآخري��ن، فعليه اأن 
ينظر اإىل �سجله على احللبات، يجب اأن يكون �سعيًدا 
لأن��ه م��ا زال يف فورم��ول 1". وميل��ك جروج��ان 
�سج��اًل �سيًئا يف فورم��ول 1، وو�سفه الأ�سرتايل 
املعت��زل، مارك وي��رب، ب�"غريب الأطوار يف 
 2012 مو�س��م  خ��الل  الأوىل"  اللف��ة 

املل��يء باحل��وادث، وهو الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل اإيقافه 
يف �سب��اق. لكن الآن حت�سن��ت الأمور، وظهرت موهبة 
جروج��ان و�رصعته، وهو الآن اأحد الوجوه املهمة يف 

احتاد �سائقي اجلائزة الكربى.
وح�س��ل هاميلت��ون، بط��ل الع��امل ثالث م��رات، على 
مرك��ز اأول املنطلق��ن يف �سب��اق جائ��زة بريطاني��ا، 
متفوًق��ا باأكرث من ن�سف ثانية عل��ى �ساحب املركز 
الث��اين، بع��د اأداء مذه��ل. وواج��ه ال�سائ��ق الربيطاين 
حلظات مقلقة، مع ق��رار مراقبي ال�سباق التحقيق يف 
الواقع��ة، بعد �سك��وى من جروجان. وق��رر املراقبون 
بع��د فح�س الأدلة عدم اتخاذ اأي اإجراء اآخر، واأ�ساروا 
اإىل اأن جروج��ان "رمبا تاأثر" بوج��ود هاميلتون يف 

املنعطف 16، لكنه مل يعيقه.

وفوج��ئ جروج��ان باحليثي��ات، واتخ��اذ املراقب��ن 
القرار دون ال�ستماع اإىل الق�سة من جانبه.

وقال جروجان لل�سحفين: "اإذا كانت خ�سارة ثالثة 
اأرب��اع من الثاني��ة لي�ست نوًع��ا من اأن��واع التاأخري، 

فاأنا اأ�سعر باملفاجاأة.. اأعتقد اأن هذا يفتح املجال 
لفو�س��ى يف التج��ارب التاأهيلية، واللوائح 

وا�سح��ة.. اأعلم اأن هن��اك مناف�سة على 
بطول��ة الع��امل يف الأم��ام، لكنن��ا 

ا نكافح مثل ال�سائقن يف  اأي�سً
املقدم��ة، وحدث��ت اإعاقة يل 
الي��وم، رمب��ا اإذا كان �سائق 
اآخ��ر هو من فعله��ا لتعر�س 

لعقوبة".

 اأحرزت الإ�سبانية غاربين��ي موغوروت�سا ال�سبت 
لقب بطولة وميبلدون الإنكليزية، ثالث البطولت 
الأرب��ع الك��ربى يف ك��رة امل���رصب، بفوزها على 
الأمريكي��ة املخ�رصم��ة فينو���س وليام���س 7-5 

و-6�سفر.
وبات��ت موغوروت�سا امل�سنف��ة 14، اأول اإ�سبانية 
حت��رز لق��ب البطول��ة من��ذ مواطنته��ا ومدربته��ا 
كون�سيتا مارتينيز عام 1994.   وحرمت الالعبة 
البالغ��ة م��ن العم��ر 23 عام��ا، مناف�سته��ا الت��ي 
تكربه��ا ب��� 14 عاما، م��ن اأن ت�سب��ح اأكرب لعبة 
حت��رز لق��ب وميبل��دون واأك��رب لعبة حت��رز لقب 
بطول��ة كربى من��ذ ب��دء تطبيق نظ��ام الحرتاف 
ع��ام 1968، اإ�ساف��ة اإىل حرمانه��ا م��ن اإح��راز 

لقبه��ا ال�ساد���س يف البطولة الإنكليزي��ة. وكانت 
فينو���س )37 عام��ا( اأك��رب لعب��ة تبل��غ نهائ��ي 
البطول��ة املقامة على مالعب نادي عموم اإنكلرتا 
الع�سبية، منذ مواطنتها من اأ�سل ت�سيكو�سلوفاكي 
مارتينا نافراتيلوفا عام 1994 )كانت تبلغ 37 
عاما يف حينها اأي�سا(. واملفارقة اأن نافراتيلوفا 
خ�رصت النهائي اأمام مارتينيز، والتي كانت حتى 
الي��وم الإ�سباني��ة الوحيدة املتوج��ة بوميبلدون. 
وبه��ذا الف��وز الذي تطلب 77 دقيق��ة فقط، حققت 
موغوروت�س��ا لقبها الث��اين يف البطولت الكربى، 
بع��د لقب بطول��ة فرن�س��ا املفتوحة عل��ى مالعب 
2016، عندم��ا  ع��ام  الرتابي��ة  رولن غارو���س 
تفوقت يف النهائي على �سريينا وليام�س، ال�سقيقة 

ال�سغرى لفينو���س، بطلة وميبلدون يف 
العامن الأخريين، والغائبة عن مالعب 
كرة امل�رصب هذه الفرتة ب�سبب احلمل. 
ومل حترز فينو�س امل�سنفة 11 عامليا، 
اأي لقب يف الدورات الكربى منذ بطولة 
وميبلدون ع��ام 2008 عندم��ا تغلبت 
على �سقيقته��ا �سريينا. وبلغت فينو�س 
نهائ��ي وميبل��دون للم��رة الأوىل بع��د 
غياب ثماين �سن��وات، واأملت يف اإحراز 
لقبه��ا الأول فيه��ا من��ذ ت�سع��ة اأعوام، 
علم��ا اأنه��ا كان��ت حتي��ي ه��ذه ال�سن��ة 
الذك��رى الع�رصي��ن خلو�سه��ا البطول��ة 

للمرة الأوىل.

مل�س��ت جماه��ري اآر�سن��ال التّح��ول اجل��ذري يف 
ت�رصيح��ات �سان��ع الألع��اب "م�سع��ود اأوزيل" 
الأخ��رية، قب��ل ان�سمامه ملع�سكر اإع��داد الفريق 
للمو�سم اجلدي��د، ُمبدًيا ا�ستع��داده للتوقيع على 
عق��د ارتباطه باملدفعجية لفرتة اأخرى، ليق�سي 
على ال�سائعات التي حتوم حول م�ستقبله، ب�سبب 

عقده الذي �سينتهي منت�سف 2018.
طوال الف��رتة املا�سية، اأف��ردت و�سائل الإعالم 
الإجنليزي��ة ع���رصات التقارير الت��ي تتحدث عن 
ف�سل الإدارة يف اإقناع الثنائي امُلتمرد، لأ�سباب 
تتعل��ق بالراتب الأ�سبوعي، اإذ ُت�سري التقارير اإىل 
اأن كل لع��ب يري��د اأول كل اأ�سب��وع 400.000 
جني��ه اإ�سرتليني، نظ��ري اإظهار الطاع��ة والولء 
لأرب��ع اأو خم���س �سن��وات قادم��ة، لك��ن اأوزيل، 
اأعلنها �رصيحة قبل �ساعات، وقال بالن�س "اأنا 

على ا�ستعداد للتوقيع يف اأي وقت".
لكن بالن�سبة للمتمرد الآخر الالتيني، فلم يرفع 
الراي��ة البي�ساء حتى الآن، رمب��ا لإ�رصاره على 
�رصط احل�سول على الرات��ب الأ�سبوعي ال�سخم، 

اأو اأنه قد اتخ��ذ بالفعل قرار الرحيل، لعتبارات 
اأخ��رى، منه��ا مث��اًل طموح��ه يف اللع��ب ب��دون 
توق��ف يف دوري الأبطال، وحاجته لرفع الكثري 
م��ن الألقاب قبل عودته اإىل القارة الالتينية، اأو 
بالأح��رى قبل تقدم��ه يف العم��ر ودخوله فرتة 

ال�سيخوخة، هذا وارد.
عموًما مماطلة �سان�سيز حتى الآن تبدو وا�سحة 
و�سوح �سم�س يوليو احل��ار، لكن ال�سوؤال .. ملاذا 
اإذا  اأوًل  اأوزي��ل؟  موق��ف  يف  الّتح��ول  ه��ذا  كل 
ُعدن��ا بالزمن اأربع �سن��وات اإىل اخللف، �سنتذكر 
ال�سج��ة الكب��رية، الت��ي اأثريت ي��وم انتقاله من 
ريال مدريد اإىل ح�سن �سمال لندن الأحمر. جاء 
ع��ازف الليل كما ي�سفه كروان التعليق "روؤوف 
خلي��ف"، مقاب��ل 45 ملي��ون جني��ه اإ�سرتليني، 
لي�س فقط كاأغل��ى لعب يف تاريخ النادي حتى 
اأي��ام قليل��ة، بل كنج��م �سوبر �ستار، ج��اء لُيعيد 

لقب الربميريليج الغائب منذ عام 2004.
�سحي��ح بدايت��ه كانت واع��دة، واأعط��ى اجلودة 
التي كان يبحث عنه��ا فينجر يف ذلك التوقيت، 

بعد املعان��اة التي عا�سها ب�سبب رحيل الثنائي 
�سي�س��ك فابريجا���س و�سم��ري ن���رصي، قب��ل اأن 
ي�سري عل��ى خطاهم القائد روب��ن فان بري�سي، 

لك��ن م�ساهمت��ه مل تك��ن كافي��ة حت��ى لإع��ادة 
اآر�سنال للمناف�سة على لقب الدوري، فقط اكتفى 
بالف��وز بكاأ�س الحت��اد الإجنليزي، ومع الوقت، 

اختف��ى هذا الربي��ق، اإىل اأن تخلى ع��ن ت�سنيفه 
كنج��م الفريق الأول، لأليك�سي���س �سان�سيز، الذي 
اأثب��ت عملًي��ا، اأن��ه رج��ل املدفعجي��ة الأول يف 
اآخ��ر عامن، ب���رصف النظر عن اأزم��ة �سحكته 

ال�سفراء حلظة ا�ستبداله اأمام بايرن ميونخ.
ال�ساه��د، اأن جماه��ري اآر�سنال مل َتع��د تنظر اإىل 
اأوزي��ل عل��ى اأن��ه رج��ل امل�ستحي��ل، كم��ا كانت 
تنتظر منه قب��ل قدومه من الريال، وقبل انتهاء 
عق��ده بعام، ُيطالب بزيادة اأجره الأ�سبوعي، يف 
ح��ن ميلك الن��ادي فر�سة ذهبي��ة لبيعه باأكرب 
عائ��د م��ادي، لتمويل �سفقة حم��ارب ال�سحراء 
"ريا�س حمرز"، ال��ذي �سيوؤدي نف�س دور بطل 
الع��امل، ورمب��ا يتف��وق اإذا ان�سج��م �رصيًع��ا م��ع 
لكازي��ت، كما كان يفعل م��ع فاردي يف مو�سم 

املعجزة.
ق��د يك��ون مو�س��م اأوزي��ل الراب��ع م��ع اآر�سن��ال 
بت�سجي��ل  التهديفي��ة،  الناحي��ة  م��ن  الأف�س��ل 
ثماني��ة اأه��داف، هدف��ن اأكرث م��ن املو�سم قبل 
املا�سي، لكن اإذا نظرنا اإىل اإح�سائيته يف دوره 

الرئي�س��ي ك�سانع األعاب، �سُنالحظ اأنه مل ي�سنع 
�س��وى ت�سعة اأهداف، يف ح��ن اأنه �سنع 19 يف 
مو�س��م 2016-2015، وه��ذا يعك���س ت�سائل 
دوره داخل الفريق، وم��ن �ساهد الفريق املو�سم 
املا�س��ي، يع��رف جي��ًدا اأن دور اأوزي��ل مل يك��ن 
وا�سًحا، فقط كان يفعل ال�سيء ال�سهل، بالتمرير 
لأقرب زميل، ويف بع�س الأوقات يتواجد داخل 
املنطق��ة، عك�س ما كان يف ال�سابق، عندما كان 
يتل��ذذ ببع��رثة املدافع��ن، ود���س �سموم��ه يف 

املناطق املحظورة.
ل نن�سى اأن دور اأوزيل يف املرحلة القادمة، يبدو 
غ��ري وا�سًحا، يف ظل عدم ا�ستق��رار فينجر على 
طريق��ة لعب ثابتة، كم��ا فعل يف نهاية املو�سم، 
بتحوي��ل اللع��ب م��ن اأ�سل��وب 1-3-2-4 اإىل 
3-4-3، وبعد قدوم لكازيت وكول�سيناك، ل 
اأحد يعرف ما يدور يف راأ�س املدرب الآن، ولي�س 
م��ن امُل�ستبع��د األ يكون لأوزي��ل مكان يف خطة 
ك�س��اف النج��وم يف املو�سم اجلدي��د، اإذا اعتماد 

مثاًل على الثالثي ويلبيك، �سان�سيز ولكازيت.

صراع إنكليزي على أوباميانغ


