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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الكرة تتغلب على األلم ...األلمان نموذجًا
سيكون مشهد بايرن ميونيخ في بقية
مشواره في الــدوري والكأس المحليين
هذا الموسم ناقصًا بعد تعرض مانويل
نوير لكسر فــي قدمه أنهى موسمه.
لكن الالفت أن نوير أكمل المباراة أمام
ريال مدريد بهذا الكسر ،وهذا ليس بجديد
على الالعبين األلمان

عكس نوير العزيمة وقوة
التحدي عند الالعبين األلمان
(غونتر شيفمان ــ أ ف ب)

حسن زين الدين
انتهت قصة بايرن ميونيخ األملاني
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا لـكــرة القدم
هذا املوسم .نهاية اعتبرها كثيرون
ح ــزي ـن ــة وم ـج ـح ـفــة وغ ـي ــر مـسـتـحـقــة
ب ـع ــد األداء واملـ ـجـ ـه ــود الـ ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه
الـ ـ ـب ـ ــاف ـ ــاري ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة إيـ ـ ـ ــاب رب ــع
النهائي أمــام ريــال مدريد اإلسباني
ولـ ــوال ال ـص ــاف ــرات ال ـخــاط ـئــة للحكم
املجري فيكتور كاساي لكانت األمور
م ـخ ـت ـل ـفــة .ان ـت ـه ــت ال ـق ـص ــة وأص ـب ــح
تــركـيــز بــايــرن مـنـصـ ّـبــا عـلــى ال ــدوري
والكأس املحليني ،لكن مشهده فيها
سيكون ناقصًا جدًا ،إذ سيفتقد أهم
عناصره وهو الحارس مانويل نوير
الـ ــذي يـمـكــن اع ـت ـب ــاره أح ــد أك ـث ــر من
لحق بهم اإلج ـحــاف فــي املواجهتني
األوروبـيـتــن األخـيــرتــن .إذ ببساطة
لــم يستحق ه ــذا ال ـحــارس أن تتلقى
شـبــاكــه  6أهـ ــداف بـعــد األداء الــرائــع
ال ــذي قـ ّـدمــه وال ــذي أثـبــت فيه مجددًا

أكمل نوير المباراة
أمام ريال مدريد وهو مصاب
بكسر في قدمه
أن ال م ـن ــازع ل ــه ع ـلــى ت ــاج ال ـح ــارس
األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم ،وأك ـث ــر م ــن ذلــك
فــإنــه ت ـعــرض لـكـســر ف ــي قــدمــه أنـهــى
موسمه مــع فريقه ويـهـ ّـدد مشاركته
في كأس القارات مع منتخب بالده.
لكن الالفت أكثر من مردود نوير في
ُ
املباراتني هو ما كشف بعد انتهاء
مــواج ـهــة اإلي ـ ــاب أن ــه أك ـم ــل امل ـب ــاراة
بـ ـع ــد ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث ل ـل ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو وهــو مصاب
ّ
ب ــال ـك ـس ــر ،وه ـ ــذا إن دل ع ـل ــى ش ــيء
ف ـع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوة الـ ـب ــدنـ ـي ــة وال ــذه ـن ـي ــة
ّ
واإلصرار والعزيمة التي يتسم بها
هــذا الـحــارس الــذي يعطي مــن قلبه
لفريقه ومنتخب بالده والذي يقاتل
حتى الرمق األخير من أجل تحقيق
الفوز ،وهذا ما يظهر من خالل ردة
فعله الغاضبة على املدافعني أمامه

عند دخول الكرة شباكه.
لكن في حقيقة األمر فإن ما حصل مع
نوير وما يعكس هذه الصفات ليس
حكرًا عليه بل يمكن رؤيته في الكثير

من الالعبني األملان ،وهذا دأبهم منذ
ردح طــويــل مــن الــزمــن عـنــدمــا ُ بــدأت
ت ـت ـكــون فـلـسـفـتـهــم ال ـك ــروي ــة وأس ــس
مدرستهم القائمة على قوة التحدي.

امل ـف ــارق ــة أن ح ــارس ــا أمل ــان ـي ــا آخـ ــر مـ ّـر
بتجربة نوير ال بل تخطاها غير أنه
غير مـعــروف لكثيرين أال وهــو بيرت
ً
تــروتـمــان .فـهــذا ال ـحــارس كــان مقاتال

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )33

ألمانيا (المرحلة )30

فرنسا (المرحلة )34

¶ الجمعة:
إشبيلية × غرناطة ()22,00
¶ السبت:
ملقة × فالنسيا ()14,00
فياريال × ليغانيس ()17,15
أوس ـ ــاس ـ ــون ـ ــا × سـ ـب ــورتـ ـيـ ـن ــغ خ ـي ـخ ــون
()19,30
إسبانيول × أتلتيكو مدريد ()21,45
¶ األحد:
ريال سوسييداد × ديبورتيفو ال كورونيا
()13,00
سلتا فيغو × ريال بيتيس ()17,15
الس بـ ــاملـ ــاس × ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو أالفـ ـي ــس
()19,30
ريال مدريد × برشلونة ()21,45
¶ االثنني:
إيبار × أتلتيك بلباو ()21,45

¶ الجمعة:
كولن × هوفنهايم ()21,30
¶ السبت:
بايرن ميونيخ × ماينتس ()16,30
هامبورغ × دارمشتات ()16,30
هيرتا برلني × فولسبورغ ()16,30
أي ـن ـت ــراخــت ف ــران ـك ـف ــورت × أوغ ـس ـب ــورغ
()16,30
إينغولشتات × فيردر بريمن ()16,30
بــوروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ × بــوروسـيــا
دورتموند ()19,30
¶ األحد:
فرايبورغ × باير ليفركوزن ()16,30
شالكه × اليبزيغ ()18,30

¶ الجمعة:
نانسي × مرسيليا ()21,45
¶ السبت:
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان × مــون ـب ـل ـي ـيــه
()18,00
بوردو × باستيا ()21,00
ليل × غانغان ()21,00
ديجون × أنجيه ()21,00
كاين × نانت ()21,00
لوريان × متز ()21,00
¶ األحد:
تولوز × نيس ()16,00
سانت إتيان × رين ()18,00
ليون × موناكو ()22,15

فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـج ـي ــش األملـ ــانـ ــي عـلــى
الجبهة الشرقية فــي الـحــرب العاملية
ال ـث ــان ـي ــة ع ـن ــدم ــا وقـ ــع ف ــي األسـ ـ ــر فــي
بــريـطــانـيــا ،وبـعــد تـحــريــره ع ــام 1948
استقر في مدينة النكاشير اإلنكليزية
حيث بدأ بلعب الكرة مع فريق سانت
هـيـلـيـنــس ت ـ ــاون ،ث ــم انـتـقــل ف ــي الـعــام
ال ـتــالــي إل ــى مــانـشـسـتــر سـيـتــي وســط
ت ـظ ــاه ــرات م ــن جـمــاهـيــر األخ ـي ــر ضد
ارت ـ ـ ـ ــداء أسـ ـي ــر ح ـ ــرب أملـ ــانـ ــي قـمـيــص
الـفــريــق غـيــر أن تــروت ـمــان ت ـحـ ّـول إلــى
م ـح ـب ــوب ال ـج ـم ــاه ـي ــر وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
ع ــام  1956ع ـنــدمــا ت ـعــرض لـكـســر في
رقبته خالل نهائي كأس إنكلترا أمام
بــرمـنـغـهــام سـيـتــي لـكـنــه أك ـمــل الـلـقــاء
وذاد ببسالة عن مرمى فريقه الذي فاز
باملباراة واللقب ،وقد تم منحه جائزة
أفـضــل الع ــب فــي إنـكـلـتــرا مــن جمعية
الصحافيني الرياضيني في ذلك العام،
أمــا في ّ 2004
فكرمته ملكة بريطانيا
إليزابيت بمنحه وســامــا تقديرًا على
عطائه في تلك املباراة.
وبالحديث عــن هــذا الـجــانــب ال يمكن
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال إال ذكـ ــر األسـ ـط ــورة
"القيصر" فرانتس بكنباور وتحديدًا
فــي تـلــك امل ـب ــاراة الـشـهـيــرة الـتــي ُع ـ ّـدت
األف ـض ــل ف ــي ت ــاري ــخ ك ــأس ال ـعــالــم في
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي م ــون ــدي ــال  1970فــي
املكسيك أمام إيطاليا .حينها تعرض
بكنباور إلصابة بالغة في كتفه غير
أنــه رفــض مـغــادرة امللعب وأص ـ ّـر على
استكمال املباراة رابطًا كتفه في لقطة
ُ
مؤثرة اعتبرت من أفضل اللقطات في
تاريخ الكرة ملا تعكسه من بذل وعطاء.
هذه الصفات أمكن رؤيتها أيضًا عند
الـنـجــم بــاسـتـيــان شـفــايـنـشـتــايـغــر في
نـهــائــي مــونــديــال  2014فــي ال ـبــرازيــل
أمام األرجنتني عندما تعرض إلصابة
قــويــة فــي عينه وســالــت منها الــدمــاء
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن خـ ـش ــون ــة م ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــن ت ـج ــاه ــه ،إال أن ـ ــه ظــل
صامدًا يقاتل بكل شراسة ملنح بالده
اللقب الذي غاب عنها  24عامًا.
لـ ـه ــذا ال ي ـع ــد غ ــري ـب ــا أن ُي ـط ـل ــق عـلــى
ال ــاعـ ـب ــن األملـ ـ ـ ــان ل ـق ــب "امل ــاكـ ـيـ ـن ــات"،
لكنها ماكينات ّ
مزودة بوقود العزيمة
واإلصرار والعطاء الال محدود.

دوري أبطال أوروبا

ّ
برشلونة يودع بـ «دم وعرق ودموع»

نيمار يبكي بعد خروج برشلونة من دوري األبطال (أ ف ب)

بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر خ ـ ــروج
برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ــام ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ـ ّـال ــي
عناوين الصحف اإلسبانية بشقيها
الكاتالوني واملدريدي.
وعـ ـ ـن ـ ــون ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورت»
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــال ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة« :وداع مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـرف»،
مـصـحــوبــا ب ـصــورة لـلـبــرازيـلــي نيمار
وهو يبكي حزنًا على الخروج بعد أن
خسر الـفــريــق ذهــابــا بثالثية نظيفة،
فيما انتهى اإلياب بالتعادل السلبي.
وأش ــارت الصحيفة إلــى أن «البرسا»
حـ ـ ـ ــاول ج ـ ــاهـ ـ ـدًا لـ ـك ــي ي ـن ـت ـف ــض ع ـلــى
«اليوفي» ،ولكن لم تكن أمامه خيارات،
وهجومه كان غير فعال ،فيما اختارت

عنوانًا فرعيًا« :دم وعرق ودموع».
ورأت الصحيفة أن حــدوث معجزتني
فــي شـهــر واح ــد فـقــط ك ــان أمـ ـرًا يفوق
الـحــد ،فــي إش ــارة إلــى الحلم بتحقيق
مـعـجــزة تتمثل فــي انـتـفــاضــة جــديــدة
بعد تلك التي حدثت أمام باريس سان
جيرمان الفرنسي في دور الـ 16عندما
فاز إيابًا  1-6بعد خسارته في الذهاب
ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة .أمـ ــا ص ـح ـي ـفــة «إل
موندو ديبورتيفو» ،فتطابق عنوانها
ّ
مع «سبورت» ،وأبرزت أهمية أن يركز
ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب ل ــوي ــس إن ــريـ ـك ــي عـلــى
«الليغا» ويفكر في لقاء "الكالسيكو"
املـ ـق ــرر يـ ــوم األح ـ ــد امل ـق ـبــل أم ـ ــام ري ــال
مــدريــد .وعلى النقيض ،رأت صحيفة

«أس» املدريدية أن برشلونة «عجز عن
تخطي جــدار اليوفي» ،وهــو ما منعه
م ــن تـحـقـيــق االن ـت ـف ــاض ــة ،مـضـيـفــة أن
الفريق لــم تحالفه الــدقــة فــي تصويب
الـ ـك ــرات ،وأن ـه ــا كــانــت لـيـلــة مـشــؤومــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى مـ ـه ــاج ــم ب ــرش ـل ــون ــة،
ليونيل ميسي ،الذي سدد العديد من
الكرات ،لكنها رفضت معانقة الشباك.
فيما رأت صحيفة «ماركا» أن «الكامب
نــو ودع الـفــريــق كـمــا لــو كــانــت نهاية
حقبة مجد» ،مشيرة إلــى عــدم حدوث
معجزة أخرى لبرشلونة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ص ـ ّـع ــد لـ ـي ــون ــاردو
بونوتشي مــدافــع يوفنتوس موجهًا
إنذارًا لخصوم فريقه .وقال بونوتشي

للصحافيني« :األمر ليس َمن لن يريد
مواجهتنا ،ألن الفرق األخــرى ال تريد
ّ
م ــواج ـه ـت ـن ــا .ي ــوف ـن ـت ــوس بـ ــث ال ــرع ــب
فــي قـلــوب اآلخ ــري ــن ،واآلن هــدفـنــا هو
التأهل للنهائي» ،وأض ــاف« :أظهرنا
ق ــوة ووحـ ــدة .لــديـنــا إي ـمــان بأنفسنا،
ألن تسجيل ثــاثــة أه ــداف فــي مرمى
ب ــرش ـل ــون ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ش ـبــاك ـنــا
نظيفة يظهر أننا نملك فريقًا رائعًا.
اآلن علينا قطع خطوتني».
وتابع بونوتشي الــذي اهتزت شباك
فريقه مــرتــن فقط فــي عشر مباريات
في دوري األبطال« :هذه خطوة أخرى
في نضج هذا الفريق ،واآلن كل منافس
سيقلق من مواجهة يوفنتوس».

