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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

هاملس الدواء لبايرن ميونيخ
ُ
ض ْعف دفــاع بايرن ميونيخ يتأكد
مـجــددًا فــي الـمـبــاراة أم ــام أتلتيكو
مــدري ـد ،إذ فــي لقطة أو لقطتين
فـقــط يمكن أن يضيع كــل شــيء
يبذله الفريق .اآلن الحديث عن اقتراب
ماتس هاملس من ملعب «أليانز أرينا»،
حيث يبدو أكيدًا في حال مجيئه أنه
ّ
سيمثل فائدة كبيرة للبافاري
حسن زين الدين
ّ
م ــرة جــديــدة يـتــأكــد أن الــدفــاع يمثل
مشكلة حقيقية فــي بــايــرن ميونيخ
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي .أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس ب ـ ـ ــدا ه ــذا
واضـ ـح ــا ع ـن ــدم ــا كـ ــان ي ـم ــر سـ ــاوول
نـ ـيـ ـغ ــوي ــز الع ـ ـ ــب أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو م ــدري ــد
اإلسباني مــرور الـكــرام بــن مدافعي
ال ـب ــاف ــاري ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـفــري ـقــن في
ذهـ ــاب ن ـصــف ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروب ـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،قـبــل أن ُيسكن
الـكــرة فــي الـشـبــاك ،وفــي لقطة ثانية
ع ـن ــدم ــا ت ــاع ــب ف ــرن ــان ــدو ت ــوري ــس
براحة بالنمسوي دافيد أالبا وسدد

ّ
هاملس ّبالنظر لمؤهالته يمثل
حاجة ملحة للدفاع البافاري

الكرة في القائم األيمن.
ف ــي بـ ــايـ ــرن ،وف ـ ــي ل ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة أو
لـقـطـتــن ،يـمـكــن أن يـضـيــع كــل شــيء
ي ـب ــذل ــه ال ـف ــري ــق ع ـل ــى أرض امل ـل ـعــب،
وخـصــوصــا فــي الـجــانــب الهجومي
مــن خــال التقصير ال ـفــادح دفاعيًا،
حيث يبدو من غير املقبول أن فريقًا
مثل البافاري يخوض منافسة مثل
"الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ" بــاعـ َـبــي وســط
ف ــي م ــرك ــزي ق ـلــب ال ــدف ــاع ه ـمــا أالب ــا
واإلسـبــانــي خافي مارتينيز (يلعب
في الدفاع لكن مركزه األساسي في
ال ــوس ــط) ن ـظ ـرًا ل ـعــدم وج ــود الـبــديــل
عـ ـن ــد إص ـ ــاب ـ ــة ش ــاغـ ـل ــي هـ ـ ــذا ال ـخ ــط
األساسيني جيروم بواتنغ واملغربي
ً
مهدي بن عطية ،فضال عن أن األخير
يبدو غير مقنع.
ويـمـكــن ال ـقــول هـنــا أن ه ــذه املشكلة
م ــزم ـن ــة ف ــي ب ــاي ــرن وك ــان ــت الـسـبــب
الرئيسي في توديعه دوري األبطال
في املوسمني األخيرين أمام فريقني
إسبانيني ،إذ ال يــزال مشهد تالعب
ً
ري ــال مــدريــد بــالــدفــاع األملــانــي ماثال
في األذهان برباعية في إياب نصف

هل ينتقل هاملس إلى بايرن الفريق الذي نشأ فيه (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)
ن ـه ــائ ــي م ــوس ــم  2014-2013حـيــث
ان ـت ـه ــت امل ـ ـب ـ ــاراة ح ـي ـن ـهــا ب ـخ ـس ــارة
فادحة  ،4-0وهذا ما عاد وتكرر أمام
ب ــرش ـل ــون ــة امل ــوس ــم امل ــاض ــي عـنــدمــا

تـحــول دف ــاع بــايــرن إل ــى "ش ـ ــوارع" ال
بل "أوتوسترادات" أمام األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي وال ـب ــرازي ـل ــي نـيـمــار
واألوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي ل ــوي ــس س ــواري ــز

فكانت الـخـســارة الكبيرة فــي ذهــاب
نـصــف الـنـهــائــي  3-0وم ــن ث ــم تلقي
هدفني أنهيا الحلم إيابًا في ميونيخ
رغم الفوز .2-3

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )36
 الجمعة:سبورتينغ خيخون  -إيبار ()21,30
 السبت:ريال سوسييداد  -ريال مدريد ()17,00
أتلتيكو مدريد  -رايو فاييكانو ()19,15
ريال بيتيس  -برشلونة ()21,30
غرناطة  -الس باملاس ()23,05
 األحد:أتلتيك بلباو  -سلتا فيغو ()13,00
إسبانيول  -إشبيلية ()17,00
ديبورتيفو الكورونيا  -خيتافي ()19,15
فالنسيا  -فياريال ()21,30
 االثنني:ملقة  -ليفانتي ()21,30

ألمانيا (المرحلة )32
 الجمعة:أوغسبورغ  -كولن ()21,30
 السبت:بايرن ميونيخ  -بوروسيا مونشنغالدباخ
()16,30
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد  -ف ــول ـس ـب ــورغ
()16,30
هانوفر  -شالكه ()16,30
هوفنهايم  -إنغلوشتات ()16,30
ماينتس  -هامبورغ ()16,30
دارمـ ـشـ ـت ــات  -أي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
()16,30
باير ليفركوزن  -هيرتا برلني ()19,30
 اإلثنني:فيردر بريمن  -شتوتغارت ()21,15

فرنسا (المرحلة )36
 الجمعة:باريس سان جيرمان  -رين ()21,30
 السبت:نانت  -نيس ()15,00
سانت إتيان  -تولوز ()16,00
موناكو  -غانغان ()20,00
تروا  -بوردو ()20,00
كاين  -باستيا ()20,00
ريمس  -مونبلييه ()20,00
لوريان  -ليل ()20,00
ليون  -غازيليك أجاكسيو ()22,00
 األحد:أنجيه  -مرسيليا ()18,00

ما هو مؤكد أن بايرن يحتاج إلى قلب
دفاع صلب يكمل الثنائي مع بواتنغ
لحل هــذه املشكلة الـتــي مــن املنتظر
أن تكون على رأس أولــويــات املــدرب
اإلي ـطــالــي املـقـبــل كــارلــو أنشيلوتي،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ــذا األخـ ـي ــر يــولــي
الـتــوازن بني جميع الخطوط أهمية
على عكس املدرب الحالي اإلسباني
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ،الـ ــذي يعنيه
الجانب الهجومي بالدرجة األولى.
ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام ُي ـح ـك ــى ب ـك ـث ــرة عــن
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مـ ــاتـ ــس هـ ــام ـ ـلـ ــس ،م ــداف ــع
ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ،م ــن مـلـعــب
"أليانز أرينا" ،الرتداء قميص الفريق
ال ــذي بــدأ فيه مسيرته نــاشـئــا .كالم
كثير مــن الـنــاديــن والصحف يربط
املدافع القوي باإلنتقال إلى بايرن.
هو ال شك خيار أكثر من رائع وأكثر
من ضروري للفريق البافاري ،حيث
إن املواصفات املتوافرة في هاملس
يصعب إيجادها بكثرة في أي مدافع
آخــر حاليًا ،إذ إن هــذا املدافع يتميز
ب ـصــاب ـتــه وب ــأس ــه ال ـش ــدي ــد واألهـ ــم
ب ــذك ــائ ــه مـ ــن خـ ـ ــال عـ ـ ــدم اإلع ـت ـم ــاد
فـقــط عـلــى قـطــع ال ـك ــرات وتشتيتها
بــل بناء الهجمة ايـضــا ،حيث َّ
يشبه
كثيرًا بــاألسـطــورة مواطنه فرانتس
بكنباور ،أضــف إلــى محافظته على
مستواه على الــدوام ،بحيث ال شيء
يقف بوجهه سوى اإلصابة.
هاملس هو نموذج للمدافع األنيق
والـ ـق ــوي ف ــي آن واح ـ ــد ،الـ ــذي يمثل
حضوره في الخط الخلفي ارتياحًا
ألي فريق ،ومن هنا فإن الطلب كبير
عـلـيــه وبــالـتـحــديــد م ــن ب ــاي ــرن ال ــذي
يدرك مدى حاجته ملدافع بمؤهالته.
ً
فضال عن ذلك ،فإن الفائدة الكبيرة
الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـص ــده ــا ب ــاي ــرن
بـ ــوجـ ــود ه ــامـ ـل ــس هـ ــي أنـ ـ ــه ش ــري ــك
لبواتنغ في دفاع املنتخب األملاني،
وبــالـتــالــي فــإن الـتـفــاهــم واإلنـسـجــام
س ـي ـك ــون ــان ك ـب ـي ــري ــن ب ــن الــاع ـبــن
وهـ ــذا م ــا يـسـهــل م ــن مـهـمـتـهـمــا في
تكوين خــط دفــاع قــوي جـدًا لبايرن
ميونيخ.
كما أن من ميزة هاملس هي قدرته
ع ـل ــى ال ـت ـس ـج ـي ــل إن ع ـب ــر امل ــواك ـب ــة
الـهـجــومـيــة بــالــوصــول إل ــى منطقة
الجزاء على طريقة "الليبرو" أو عبر
الكرات الثابتة من خالل التسديدات
الرأسية التي يجيدها بإتقان ،وقد
س ـج ــل م ــن خ ــال ـه ــا ف ــي م ـنــاس ـبــات
كثيرة لعل أشهرها هدفه في مرمى
ّ
فرنسا الــذي أهــل أملانيا إلــى نصف
نهائي مونديال البرازيل .2014
األك ـ ـيـ ــد أن ه ــام ـل ــس ح ــاج ــة م ـلـ ّـحــة
ل ـبــايــرن م ـيــون ـيــخ .ه ــو ،بــاخـتـصــار،
الدواء ملرض البافاري.

يوروبا ليغ

لوبيز يقضي على ليفربول وتعادل شاختار مع إشبيلية في «يوروبا ليغ»

سجل لوبيز هدف الفوز في آخر دقيقة من المباراة (أ ف ب)

نجح فياريال اإلسباني في التقدم
خطوة نحو نهائي بطولة «يوروبا
لـ ـي ــغ» لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ب ـع ــدم ــا خـطــف
الفوز من ضيفه ليفربول اإلنكليزي
ف ــي آخ ــر ل ـح ـظــات امل ـ ـبـ ــاراة ،وتـغـلــب
عـلـيــه  ،0-1فــي ذه ــاب الـ ــدور نصف
ال ـن ـهــائــي .ل ــم يـشـهــد ال ـش ــوط األول
فرصًا خطيرة على املرميني ،إال أن
فياريال كــان الطرف األكثر سيطرة
ع ـلــى الـ ـك ــرة .ب ـقــي اإليـ ـق ــاع مـشــابـهــا
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي مــع سـعــي أكثر
ل ـل ـي ـفــربــول ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ،ح ـي ــث ن ــاب
القائم األيسر للمرمى عن الحارس
سيرجيو أسينيو في إبعاد كرة من
البرازيلي كوتينيو .وسبقه ماريو
غــاس ـبــار ب ــإه ــدار فــرصــة لـفـيــاريــال،
ح ــن أطـ ــاح ك ــرة م ــن داخـ ــل املـنـطـقــة

فوق املرمى ( .)55كما سنحت فرصة
لـفـيــاريــال لـخـطــف ه ــدف ال ـفــوز قبل
ال ـن ـهــايــة ب ـث ــاث دق ــائ ــق ح ــن ســدد
الكونغولي الديموقراطي سيدريك
باكامبو كرة قوية أبعدها الحارس
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي سـ ـيـ ـم ــون م ـي ـن ـيــول ـيــه
بـبــراعــة ،.إال أن الدقيقة الثانية من
الوقت الضائع حملت الخبر السار
لفياريال إثر هجمة مرتدة مرر منها
كاستيو كــرة إلــى دنيس
صــامــويــل
َّ
ســواريــز ال ــذي حــضــرهــا ب ــدوره إلى
أدريان لوبيز ،فوضعها في الشباك.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ان ـت ـه ــت امل ـ ـبـ ــاراة
ب ــن إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي ومضيفه
شـ ــاخ ـ ـتـ ــار دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك االوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
بــال ـت ـعــادل اإلي ـج ــاب ــي  .2-2وافـتـتــح
إش ـب ـي ـل ـي ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل مـ ـبـ ـكـ ـرًا فــي

الدقيقة السادسة حني وصلت الكرة
إل ــى فـيـتــولــو ،فـســددهــا بـيـســراه من
ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى ف ــي وسـ ــط امل ــرم ــى.
وأدرك شاختار التعادل في الدقيقة
 23عـبــر ال ـبــرازي ـلــي م ــارل ــوس ال ــذي
تلقى كرة من األوكراني ياروسلوف
راك ـي ـت ـس ـكــي وأك ـم ـل ـهــا ب ـي ـس ــراه في
الزاوية اليسرى من املرمى.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا ،تـ ـ ـق ـ ــدم شـ ـ ــاخ ـ ـ ـتـ ـ ــار ع ـب ــر
األوكراني تاراس ستيبانينكو الذي
تابع برأسه كرة من ركلة ركنية في
ّ
ال ــزاوي ــة الـيـســرى ( .)35ل ـكــن العبي
إشبيلية خطفوا هدف التعادل عبر
الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة
 82م ــن رك ـل ــة جـ ـ ــزاء ،اح ـت ـس ـبــت إثــر
عرقلة األرجنتيني فاكوندو فيريرا
لفيتولو داخل املنطقة.

