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رياضة

الكرة األوروبية

«جندي االرتكاز» رئة الفرق في الكرة الـ
أصبح الصراع االساسي بين
المدربين في عالم كرة القدم
كسب معارك خط الوسط بسالح
العبي االرتكاز .مدرب أرسنال
الفرنسي أرسين فينغر هو أكثر
من يعاني ،أما البقية فقد قاموا
بتأمين أنفسهم في سوق
االنتقاالت َّ
وكدسوا أكثر من العب
في هذا المركز

هادي أحمد
«الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــدي املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول» أو «جـ ـن ــدي
االرتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاز» .ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو لـ ـق ــب ال ــاع ــب
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل أه ـ ــم م ــرك ــز فـ ــي مـلـعــب
كــرة الـقــدم .هــو ال يـســرق األض ــواء ،أو
ً
قـلـيــا م ــا يـفـعــل ذل ــك ،لـكــن ف ــي معظم
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات يـ ـق ــف خـ ـل ــف املـ ـه ــاجـ ـم ــن،
وأم ــام املــدافـعــن ،حيث يـمـ ّـد الهدافني
بالتمريرات ،ويساند املــدافـعــن أمــام
هجمات الـخـصــوم .يسمح لــه موقعه
بكشف معظم تحركات زمالئه ،فيقوم
ببدء الهجمات وفتح اللعب بطريقة
تـ ـن ــاس ــب تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــم ،كـ ـم ــا ت ـت ـن ــوع
مهماته الدفاعية ،فيأخذ أحيانًا دور
«الليبيرو».
هو محور اللعبة ،لذا فإن الفريق الذي

يعاني فــي هــذا املــركــز يعاني فــي كل
البطوالت .وليست مصادفة نصيحة
العـ ـ ــب م ـن ـت ـخ ــب أمل ــانـ ـي ــا ول ـي ـف ــرب ــول
السابق ،ديتمار هامان ،ملدرب أرسنال
ال ـف ــرن ـس ــي أرسـ ـ ــن ف ـي ـن ـغــر بـ ـض ــرورة
التعاقد مع العــب وســط يجيد الربط
بني خطوط امللعب الثالثة ،إذا ما أراد
املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي،
إذ بــات هــذا املــركــز بنظر الـكــل عصب
فــرق الـكــرة الـحــديـثــة .وحـتــى إن سعر
العـ ـ ـ ــب االرت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاز وصـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي ب ـعــض
ال ـف ــرق إل ــى م ــا ي ـ ــوازي أس ـع ــار بعض
املهاجمني.
ّ
سد هذه الثغرة هو ما يشغل فينغر،
فنقطة ضعفه هــي عــدم وج ــود العب
وسط يجيد قراءة امللعب وأداء األدوار
الــدفــاع ـيــة ب ـفــاع ـل ـيــة ،ف ـهــو يـفـتـقــد من

يخلف الفرنسي باتريك فييرا ،الذي
ّ
يعد أحد أهم العبي االرتكاز السابقني
في العالم .لم ينجح اإلسباني ميكيل
أرتـيـتــا فــي تـعــويـضــه حــالـيــا ،وســوق
االن ـت ـقــاالت املـقـبـلــة تـتـجــه نـحــو العــب

ّ
تغير لقب العب االرتكاز
من «الجندي المجهول»
الى رئة الفريق أو
الدينامو المحرك

باير ليفركوزن الرس بيندر أو شقيقه
الع ـ ــب بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد زف ــن
بـيـنــدر أو زمـيـلــه فــي ال ـفــريــق إيـلـكــاي
غاندوغان.
ق ــد ي ـح ـتــاج ال ـفــريــق ال ــى ال ـت ـعــاقــد مع
أكـثــر مــن العــب إرت ـكــاز ،فــالـصــراع في
ه ــذا ال ـخ ــط ص ــار األق ـ ـ ــوى ،وال ـحــاجــة
الى كثافة عددية فيه باتت ما يشغل
عقول املدربني.
ال ـ ـفـ ــرق األقـ ـ ـ ــوى ح ــال ـي ــا فـ ــي أوروب ـ ـ ــا
هــي ال ـتــي تمكنت مــن حـشــد العبني
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ص ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت فــي
ه ــذا امل ــرك ــز .ري ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
وبــايــرن ميونيخ األملــانــي وتشلسي
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ــان
ي ـ ـ ـكـ ـ ــدسـ ـ ــون ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـخـ ـ ــط أه ـ ــم
ال ــاع ـب ــن .ت ـعــاقــد ريـ ــال م ــع األملــانــي

ّ
يعد
شفانشتايغر
أحد أهم العبي
االرتكاز في
العالم (محمد
مشهور ــ
أ ف ب)

برشلونة ّ
يتقدم اتلتيكو في كأس اسبانيا
فاز توتنهام على ضيفه شيفيلد يونايتد  ،0-1سجله أندروس
تاونسيند ( 74من ركلة جزاء) في ذهاب نصف النهائي كأس
الرابطة االنكليزية.
وفي كأس إيطاليا ،بلغ إنتر ميالنو ربع
النهائي بفوزه على ضيفه سمبدوريا
 ،0-2سجلهما السويسري شيردان
شاكيري ( )71واألرجنتيني ماورو
إيكاردي (.)87
وحذا فيورنتينا حذو إنتر بفوزه على
ضيفه أتاالنتا  ،1-3سجلها األملاني ماريو
غوميز ( 6و( )27الصورة) والكولومبي
خوان كوادرادو ( 11من ركلة جزاء)
لفيورنتينا ،وروالندو بيانكي ()39
ألتاالنتا.
اما في ذهاب ربع نهائي كأس اسبانيا،
فقد تغلب برشلونة على ضيفه اتلتيكو مدريد  ،0-1سجله ليونيل
ميسي (.)85

الدوري األميركي للمحترفين

الهزيمة الرقم الـ 23لميامي هيت
تــواص ـلــت خـيـبــات مـيــامــي هـيــت هــذا
املـ ــوسـ ــم ب ـت ـع ـ ّـرض ــه ل ـه ــزي ـم ـتــه ال ـ ـ ـ 23
م ـقــابــل  18ف ـ ــوزًا ف ـقــط ب ـعــد خـســارتــه
أمـ ــام أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي ث ــان ــدر -86
 ،94فــي ال ـ ــدوري األم ـيــركــي الـشـمــالــي
للمحترفني في كرة السلة.
ورفــع الفائز رصيده الــى  21فــوزًا في
 41مباراة في املركز الثاني ملجموعة
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي الـ ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا
بورتالند ترايل باليزرز (.)11-31
اما ميامي ،بطل  2012و ،2013فيحتل
املــركــز الـثــالــث فــي مجموعة الجنوب

تقارير أخرى
على موقعنا

الشرقي .وكان كيفن دورانــت األفضل
في صفوف أوكالهوما بتسجيله 19
نـقـطــة م ــع  8م ـتــاب ـعــات و 8ت ـمــريــرات
حاسمة ،وأضاف ريجي جاكسون 16
نقطة ،فيما كــان دوايــن وايــد األفضل
لدى ميامي بـ  18نقطة مع  6تمريرات
ح ــاس ـم ــة ،وأضـ ـ ــاف ك ــري ــس بـ ــوش 16
نقطة و 7متابعات.
من جهته ،حقق سان انطونيو سبرز
حامل اللقب فوزه السابع والعشرين
وجاء على حساب دنفر ناغتس -109
.99
وال يــزال ســان انطونيو يحتل املركز
الــرابــع في مجموعة الجنوب الغربي
( 27فوزًا و 16خسارة) ،خلف ممفيس
غريزليس ( )12-29وهيوسنت روكتس
( )13-29وداالس مافريكس (.)13-29

ول ـقــي دن ـفــر ثــالــث مـجـمــوعــة الـشـمــال
الغربي خسارته الرابعة والعشرين.
ول ــم تـشـهــد املـ ـب ــاراة تــأل ـقــا الف ـت ــا ألي
م ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،ف ــاكـ ـتـ ـف ــى ال ـف ــرن ـس ــي
طــونــي بــاركــر بتسجيل  18نقطة مع
 7تـمــريــرات حاسمة لـســان انطونيو،
واض ــاف زمـيــاه كــاوهــي لـيــونــارد 17
نقطة مع  15متابعة ،وتيم دانكن 16
نقطة .ولــدى دنـفــر ،كــان كينيث فريد
أف ـض ــل امل ـس ـج ـلــن بــرص ـيــد  26نقطة
مع  14متابعة ،مقابل  21نقطة الرون
افالو.
وهـ ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
شيكاغو بولز  -سان انطونيو سبرز،
ميلووكي باكس  -يوتا جاز ،بورتالند
تــرايــل بــايــزرز  -بوسطن سلتيكس،
لوس انجلس كليبرز  -بروكلني نتس.

