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رياضة

الكرة األلمانية

توماس مولر المتألق على الدوام
خاض توماس أول من أمس مباراته
الرقم  200بقميص بايرن ميونيخ في ً
«البوندسليغا» أمام باير ليفركوزن ،محتفال
بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفين.
موسم جديد ينطلق فيه مولر بقوة
كما دأب على ذلك منذ بزوغ نجوميته
عام 2010
حسن زين الدين
ق ـلــة ه ــم ال ــاع ـب ــون ال ــذي ــن يـحــافـظــون
على تألقهم على ال ــدوام .يكون األمــر
أص ـع ــب طـبـعــا ع ـنــدمــا ي ـصــل الــاعــب
إلــى قمة النجومية ،ويصبح عندها
مـطــالـبــا ب ــأال يحيد عنها قـيــد أنملة.
بني هذه القلة يبرز اسم النجم األملاني
توماس مولر ،العب بايرن ميونيخ.

سجل مولر هدفين
في مباراته الرقم  200مع بايرن
في «البوندسليغا»
ه ــذه امل ـي ــزة ه ــي أه ــم م ــا يـلـفــت النظر
عند مولر ،ويؤكدها هــذا الالعب في
ك ــل مــوســم مـنــذ أن بــزغــت نجوميته
فــي  2010مــع الـبــافــاري ،وتحديدًا في
صـيــف ذل ــك ال ـعــام مــع منتخب بــاده
عندما أحرز جائزتي الهداف وأفضل
الع ـ ــب ن ــاش ــئ فـ ــي م ــون ــدي ــال ج ـنــوب
أفريقيا.
أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،وصـ ـ ـ ــل م ـ ــول ـ ــر إلـ ــى
مباراته الرقم  200بقميص بايرن في
«الـبــونــدسـلـيـغــا» فــي املــواجـهــة القمة

أمام باير ليفركوزن التي انتهت بفوز
أص ـحــاب مـلـعــب «أل ـيــانــز أري ـن ــا» ،0-3
وبطبيعة الحال فإن هذا النجم أبى أن
ّ
تمر هذه املناسبة مرور الكرام فسجل
هدفني رافعًا رصيده إلى  5أهداف في
صدارة الهدافني بعد  3جوالت.
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددًا م ـ ــول ـ ــر ح ـ ــاض ـ ــر ع ـ ـلـ ــى أت ـ ـ ـ ّـم
الجاهزية في امليدان ،واسمه على كل
ل ـســان .م ـجــددًا مــولــر ي ـصــول ويـجــول
ّ
ّ
وال يكل وال يمل ،وال ينتهي من إزعاج
امل ــدافـ ـع ــن وقـ ـه ــر ال ـ ـحـ ــراس وب ـع ـثــرة
خطط املدربني.
ه ــو ع ـم ـلــة نـ ـ ــادرة ف ــي امل ــاع ــب .هــذه
حقيقة ســاطـعــة س ـطــوع الـشـمــس .ال
ي ــدع مــولــر أي مـجــال للشك فــي هــذه
املـســألــة .تألقه املستمر هــو البرهان
هـ ـن ــا .ت ــأل ــق ي ـس ـت ـم ـ ّـده ه ـ ــذا ال ــاع ــب
مــن عـطــائــه ال ــا م ـحــدود وذكــائــه في
التمركز القتناص الـفــرص وتحويل
ّ
ال ـج ــل األك ـب ــر مـنـهــا إل ــى أهـ ـ ــداف من
خالل حاسته التهديفية النادرة التي
تحكي عنها أهــدافــه ال ـ  127فــي 308
مـ ـب ــاراة ح ـتــى اآلن ،بـيـنـهــا  76هــدفــا
ف ــي ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي و 28ه ــدف ــا في
دوري أبـطــال أوروب ــا جعلته املوسم
امل ــاض ــي ال ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي لفريقه
ف ــي ه ــذه امل ـســاب ـقــة ،متخطيًا مــاريــو
غوميز والبرازيلي جيوفاني إيلبير،
والالفت أن هذه األرقــام حققها مولر
العب يتقن اللعب الجماعي،
برغم أنه ّ
وال ــذي يتمثل بنزعته القتالية عبر
ت ـم ـي ــزه امل ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـيــر بــالـضـغــط
ع ـلــى ال ـخ ـصــوم واس ـت ـخ ــاص ال ـكــرة
لــزمــائــه ،وكــذا صناعة األه ــداف لهم
الـتــي تخطت حــاجــز الـ ـ  100تمريرة
حاسمة.
وألن مولر عملة نادرة يصبح بالتالي

ً
مولر محتفال بهدفه األول في مرمى ليفركوزن (كريستوف ستاشه ــ أ ف ب)

حلمًا ألي مدرب بأن يضمه إلى فريقه،
وهذا ما سعى إليه جاهدًا هذا الصيف
ال ـه ــول ـن ــدي ل ــوي ــس فـ ــان غ ـ ــال ،م ــدرب
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،م ـن ــذ ان ـط ــاق
سوق اإلنتقاالت الصيفية ،وقد حكي

أكـثــر مــن م ــرة عــن مـبــالــغ فلكية أبــدى
النادي اإلنكليزي استعداده لصرفها
م ــن أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى تــوقـيــع هــذا
الالعب ،غير أنها اصطدمت بالرفض
منه ومن بايرن طبعًا الذي حتى أعلن

نيته تـمــديــد عـقــده لـعــامــن إضافيني
ً
ح ـتــى  2021ف ـض ــا ع ــن زي ـ ــادة رات ـبــه
ليصل إلى  10ماليني يــورو في العام
الواحد بغية إبعاده عن العيون.
غـيــر أن الـعــاقــة بــن بــايــرن ومــولــر ال
ت ـت ــوق ــف ف ـح ـســب ع ـن ــد األم ـ ــر امل ـ ــادي،
ً
ال ــذي أص ــا ال يضعه ه ــذا الـنـجــم في
ح ـس ـبــانــه وهـ ـ ــذا م ــا ي ـث ـب ـتــه ان ـت ـق ــاده
قـبــل فـتــرة – فــي رد غـيــر مـبــاشــر على
عــروض يونايتد  -للمبالغ الضخمة
الـ ـت ــي ت ــدف ــع فـ ــي اإلن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،بـ ــل ّإن
الالعب البالغ  25عامًا فقط ،بات يمثل
عنوانًا ملرحلة آتية في ملعب «أليانز
ّ
أري ـن ــا» يـتـســلــم فـيـهــا مـشـعــل الـقـيــادة
بعد اعتزال القائد الحالي فيليب الم.
هــذا ما ينظره البافاريون حاليًا إلى
م ــول ــر وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه م ــن خــريـجــي
مدرسة بايرن وواجهته التي يفتخر
بها في مالعب أوروبا.
وبــال ـتــأك ـيــد ه ـنــا ف ــإن م ــول ــر يستحق
ه ــذه املــرت ـبــة ن ـظ ـرًا ملــؤهــاتــه ال ـتــي ال
تتوقف عند الـقــدرات الفنية العالية،
بل تتعداها إلــى امتالكه الـقــدرة على
ال ـق ـيــادة وب ــاألخ ــص قــربــه مــن زمــائــه
وج ـمــاه ـيــر ال ـفــريــق وخ ـصــوصــا عبر
شخصيته املحببة واملرحة التي يندر
أن تتوافر في الالعب األملاني املعروف
عنه ّ
جديته املطلقة.
ل ـكــن األه ـ ــم م ــن ذل ــك ه ــو ع ـشــق مــولــر
لـ ـشـ ـع ــار بـ ـ ــايـ ـ ــرن .عـ ـش ــق ح ـم ـل ــه ه ــذا
ال ـش ــاب م ــن طـفــولـتــه ،وال ـ ــذي تعكسه
تلك الصورة ّ
املعبرة املتداولة له على
شبكة «اإلنترنت» التي تعود إلــى ما
قبل  15عاما ،ويظهر فيها جالسًا في
غرفته بزي البافاري وبني يديه صور
ٌ
صور بات مولر،
نجوم الفريق حينها.
بعد هذه السنوات ،بطلها األول.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة الرابعة)
مانشستر سيتي  -واتفورد 0-2
رحيم سترلينغ ( )47والبرازيلي فرناندينيو
(.)56
سوانسي  -مانشستر يونايتد 2-1
الغاني اندري ايو ( )61والفرنسي املتألق
بافيتمبي غوميس ( )66لسوانسي،
واإلسباني خوان ماتا ( )48ليونايتد.
نيوكاسل يونايتد  -أرسنال 1-0
أليكس أوكساليد تشامبرالين (.)52

إسبانيا (المرحلة الثانية)
برشلونة  -ملقة 0-1
البلجيكي توماس فيرمايلن (.)73
ريال مدريد  -ريال بيتيس 0-5
الويلزي غاريث بايل ( 2و )89والفرنسي
كريم بنزيما ( )47والكولومبي خاميس
رودريغيز ( 39و.)50
اشبيلية  -اتلتيكو مدريد 3-0
خورخي كوكي ( )35وغابريال أريناس
( )78والكولومبي جاكسون مارتينيز (.)86

تشلسي  -كريستال باالس 2-1
الكولومبي راداميل فالكاو ( )69لتشلسي،
واملالياني بكاري ساكو ( )65وجويل وارد
( )81لكريستال باالس.

فياريال  -اسبانيول 1-3
روبرتو سولدادو ( )67والكونغولي سيدريك
باكامبو ( 87و )90لفياريال ،والكولومبي
فيليبي كايسيدو ( )5إلسبانيول.

ليفربول  -وست هام 3-0
تيني مانويل النزيني ( )3ومارك نوبل ()29
والسنغالي ديافرا ساخو (.)90

ايبار  -اتلتيك بلباو 0-2
ريال سوسييداد  -سبورتينغ
خيخون 0-0
سلتا فيغو  -رايو فاييكانو 0-3
فالنسيا  -ديبورتيفو 1-1

أستون فيال  -سندرالند 2-2
بورنموث  -ليستر سيتي 1-1
ستوك سيتي  -وست بروميتش 1-0
توتنهام  -إفرتون 0-0
ساوثمبتون  -نوريتش 0-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  12نقطة من 4
مباريات
 -2كريستال باالس  9من 4
 -3ليستر سيتي  8من 4
 -4سوانسي  8من 3
 -5مانشستر يونايتد  7من 4

 ترتيب فرق الصدارة: -1سلتا فيغو  6نقاط من مباراتني
 -2إيبار  6من 2
 -3أتلتيكو مدريد  6من 2
 -4برشلونة  6من 2
 -5ريال مدريد  4من 2

إيطاليا (المرحلة الثانية)
روما  -يوفنتوس 1-2
البوسني ميرالم بيانيتش ( )62والبوسني
إيدن دزيكو ( )80لروما ،واألرجنتيني باولو
ديباال ( )88ليوفنتوس.
ميالن  -إمبولي 1-2
الكولومبي كارلوس باكا ( )16والبرازيلي
لويز أدريانو ( )69مليالن ،وريكاردو
سابونارا ( )20إلمبولي.
كابري  -انتر ميالنو 1-1
أنطونيو دي غابيو ( )82لكابري،
واملونتينيغري ستيفان يوفيتيتش ( 32و90
من ركلة جزاء) إلنتر.
بولونيا  -ساسوولو 1-0
أنطونيو فلورو فلوريس (.)86

ألمانيا (المرحلة الثالثة)

فرنسا (المرحلة الرابعة)

بايرن ميونيخ  -باير ليفركوزن 0-3
توماس مولر ( 26و 60من ركلة جزاء)
والهولندي أريني روبن (.)76

موناكو  -باريس سان جيرمان 3-0
األوروغوياني إدينسون كافاني ( 57و)73
واألرجنتيني إيزيكويل الفيتزي (.)83

بوروسيا دورتموند  -هيرتا برلني 1-3
ماتس هاملس ( )27والغابوني بيار-إيميريك
أوباميانغ ( )51والكولومبي أدريان راموس
( )90لدورتموند ،والعاجي سالومون كالو
( )78لهيرتا برلني.

ريمس  -لوريان 1-4
غايتان شاربونييه ( )23ونيكوال دي
بريفيي ( )54وغريجون كايي ( )66والتركي
أتيال توران ( )85لريمس ،وديدييه بوانغا
( )48للوريان.

فولسبورغ  -شالكه 0-3
الهولندي باس دوست ( 17و)59
والسويسري تيم كلوزه (.)61

غانغان  -مرسيليا 0-2
سلوفان بريفا ( )72ونيكوال بينيزيه (.)89

ماينتس  -هانوفر 0-3
الياباني يوشينيرو موتو ( 15و )29ويونس
ملي (.)47

جنوى  -هيالس فيرونا 0-2
كييفو  -التسيو 0-4
اتاالنتا  -فروزيوني 0-2
اودينيزي  -باليرمو 1-0
تورينو  -فيورنتينا 1-3
نابولي  -سمبدوريا 2-2

فيردر بريمن  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-2
دارمشتات  -هوفنهايم 0-0
اوغسبورغ  -انغولشتات 1-0
شتوتغارت  -اينتراخت فرانكفورت 4-1
كولن  -هامبورغ 1-2

 ترتيب فرق الصدارة:-1كييفو  6نقاط من مباراتني
 -2تورينو  6من 2
 -3انتر ميالنو  6من 2
 -4ساسولو  6من 2
 -5باليرمو  6من 2

 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  9نقاط من 3
مباريات
 -2بايرن ميونيخ  9من 3
 -3فولسبورغ  7من 3
 -4كولن  7من 3
 -5ماينتس  6من 3

رين  -تولوز 1-3
ستيف ياغو ( 17خطأ في مرماه) وسيلفان
أرمان ( )67وجيوفاني سيو ( )90لرين،
والدنماركي مارتن برايثوايت ( )5لتولوز.
كاين  -ليون 4-0
نبيل فقير ( 18و 44و )57وكالوديو بوفو
(.)87
ليل  -غازيليك اجاكسيو 0-1
تروا  -مونبلييه 0-0
انجيه  -نيس 1-1
سانت اتيان  -باستيا 1-2
بوردو  -نانت 0-2
 ترتيب فرق الصدارة:-1باريس سان جيرمان  12نقطة من 4
مباريات
 -2ريمس  9من 4
 -3رين  9من 4
 -4انجيه  8من 4
 -5ليون  7من 4

