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رياضة

ّ
مولر «لغز محير» في ميونيخ
البطوالت األوروبية الوطنية

يبدو غريبًا عدم تسجيل توماس مولر أي
هــدف حتى اآلن منذ انـطــاق الموسم
في الدوري األلماني لكرة القدم .األسباب
تعددت حول هذا الغياب الطويل لالعب
اشتهر ّ
بحاسته التهديفية العالية ،لكن
هذه المشكلة تعود إلى ما قبل انطالق
الموسم
حسن زين الدين
م ــا الـ ــذي ي ـحــدث م ــع ت ــوم ــاس مــولــر
نجم بايرن ميونيخ؟  12مباراة في
الدوري األملاني منذ بداية املوسم لم
يسجل فيها هذا النجم أي هدف ،إذ
إن هدفه األخير في "البوندسليغا"
ي ـع ــود إلـ ــى  30ن ـي ـســان ف ــي املــوســم
املاضي خالل املباراة أمام بوروسيا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ .ك ــل شـ ــيء يـمـكــن
تـصــديـقــه إال أن يـغـيــب ه ــذا الــاعــب
مثل هــذه الفترة عــن التسجيل .هو
الذي ال يخطئ الطريق نحو املرمى
وال ــذي يمتلك إنـجــازًا لــم يحققه أي
الع ــب فــي تــاريــخ الـبـطــولــة األملــانـيــة
بـ ــأن املـ ـب ــاري ــات الـ ـ ـ  71الـ ـت ــي سـجــل
فيها هدفًا على األقل لم يخسر فيها
فــري ـقــه ،والـ ــذي سـجــل مـجـمــوع 155
ه ــدف ــا بـقـمـيــص الـ ـب ــاف ــاري ف ــي 370
مباراة منذ أن ملع نجمه في صفوفه
فــي عــام  ،2009وال ــذي رفــض بايرن
بيعه مقابل  100مليون ي ــورو إلى

مولر غائب عن التهديف
في «البوندسليغا» منذ  30نيسان
في الموسم الماضي
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي في
الصيف املــاضــي ألنــه "روح الفريق"
و"فــي جيناتنا" كما أوضــح أول من
أمــس عضو مجلس إدارة البافاري
إيدموند ستوبير ،لكن هذا الالعب
ن ـف ـســه ي ـب ــدو غ ـيــر ق ـ ــادر ف ــي الــوقــت
ال ـح ــال ــي ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل ول ـ ــو ه ــدف
واحد.
مولر لغز حقيقي حاليًا في ميونيخ.
بعد كل مباراة منذ انطالق املوسم
فشل فيها مولر في التسجيل ،كان
ال ـتــوقــع الـطـبـيـعــي إزاء الع ــب مثله
ب ـ ــأن ي ـس ـجــل ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــال ـي ــة.
لكن مع توالي املباريات والوصول
إل ــى املــرحـلــة  ،13ب ــات الـقـلــق يسري
فــي قـلــوب الـبــافــاريــن عـلــى نجمهم
املحبوب ،وهــذا الحب بــالــذات الــذي

يستند مولر إلى محبة جماهير البافاري له (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

ّ
يكنونه له هو الــذي ال يــزال يحميه
م ــن ان ـت ـقــادات ـهــم وي ـم ـن ـحــه الـفــرصــة
تلو األخرى.

ل ـيــس صـحـيـحــا ه ـنــا ال ـت ـبــريــر ال ــذي
خرج به الرئيس التنفيذي لبايرن،
ك ــارل – هــايـنــز رومـيـنـيـغـيــه ،لغياب

مولر عن التهديف بأن ركلة الجزاء
الـ ـت ــي أه ـ ــدره ـ ــا فـ ــي نـ ـص ــف ن ـهــائــي
دوري أبـطــال أوروب ــا أم ــام أتلتيكو

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )15

ألمانيا (المرحلة )13

فرنسا (المرحلة )16

 الجمعة:نابولي  -إنتر ميالنو ()21,45
 السبت:يوفنتوس  -أتالنتا ()21,45
 األحد:ميالن  -كروتوني ()13,30
التسيو  -روما ()16,00
سمبدوريا  -تورينو()16,00
بيسكارا  -كالياري ()16,00
ساسوولو  -إمبولي ()16,00
فيورنتينا  -باليرمو ()16,00
االثنني:كييفو  -جنوى ()20,00
أودينيزي  -بولونيا ()22,00

 الجمعة:ماينتس  -بايرن ميونيخ ()21,30
 السبت:باير ليفركوزن  -فرايبورغ ()16,30
ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد  -ب ــوروسـ ـي ــا
مونشنغالدباخ ()16,30
فيردر بريمن  -إينغولشتات ()16,30
فولسبورغ  -هيرتا برلني ()16,30
هوفنهايم  -كولن ()16,30
اليبزيغ  -شالكه ()19,30
 األحد:دارمشتات  -هامبورغ ()16,30
أوغـ ـسـ ـب ــورغ  -أي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
()18,30

 الجمعة:كاين  -ديجون ()21,45
 السبت:م ــون ـب ـل ـي ـي ــه  -بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـي ــرم ــان
()18,00
أنجيه  -لوريان ()21,00
بوردو  -ليل ()21,00
غانغان  -نانت ()21,00
متز  -ليون ()21,00
موناكو  -باستيا ()21,00
 األحد:رين  -سانت إتيان ()16,00
مرسيليا  -نانسي ()18,00
نيس  -تولوز ()21,45

سوق االنتقاالت

ُ
كاين يحبط يونايتد بتمديده مع توتنهام حتى 2022
أقفل توتنهام اإلنكليزي الباب بوجه
مـ ّـواطـنــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد بعدما
وقع املهاجم الدولي هاري كاين عقدًا
جديدًا معه سيبقيه في صفوفه حتى
س ـنــة  ،2022لـيـصـبــح آخـ ــر الــاع ـبــن
البارزين الذين يلتزمون بعقد طويل
األجل مع النادي اللندني.
وكــان العديد مــن التقارير فــي اآلونــة
األخـيــرة قــد ربــط كاين باالنتقال إلى
ملعب "أولد ترافورد".
وسـيـسـتـبــدل االت ـف ــاق ال ـجــديــد العقد
الـ ّســابــق املـمـتــد خـمـســة أعـ ــوام وال ــذي
وقـ ـع ــه ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ  23ع ــام ــا مــع
الـ ـن ــادي ف ــي ش ـب ــاط  .2015وأش ـ ــارت
ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة إلـ ــى أنـ ــه بـمــوجــب
العقد الجديد ،سيتقاضى الالعب 80
ألف جنيه استرليني ( 101ألف دوالر)

أسبوعيًا.
وقــال كاين ،هــداف الــدوري اإلنكليزي
املمتاز في املوسم املاضي ( 25هدفًا)،
إن ت ـجــديــد ال ـت ــزام ــه م ــع ال ـن ــادي "أم ــر
رائـ ـ ـ ــع .ال ـج ـم ـي ــع يـ ـع ــرف إل ـ ــى أي حــد
أحب هذا الفريق وما أشعر به حيال
النادي".
وتـ ــدرج كــايــن ف ــي أكــادي ـم ـيــة ال ـن ــادي،
وشارك للمرة األولى مع الفريق األول
عــام  ،2011إال أن ب ــروزه لــم يـبــدأ قبل
نهاية موسم .2013/2014
وف ـ ـ ــي مـ ــوسـ ــم  ،2015/2014س ـجــل
املهاجم الشاب  21هدفًا في الــدوري،
ولــديــه  70هــدفــا فــي  137مـشــاركــة مع
النادي اللندني.
وف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،أدلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدرب إن ـت ــر
ميالنو ،ستيفانو بيولي برأيه حول

الشائعات الـتــي جــرى تــداولـهــا خالل
األي ــام األخ ـيــرة ح ــول إمـكــانـيــة تعاقد
"ال ـ ـن ـ ـيـ ــراتـ ــزوري" م ــع ن ـج ــم بــرش ـلــونــة
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـســي ،مـعـتـبـرًا أن "األحـ ـ ــام ج ـيــدة،
لكنها قد تكون خطيرة".
وطــالــب بـيــولــي فــي مــؤتـمــر صحافي
عشية لقاء فريقه بنابولي اليوم ،في
ثالث مباراة يقودها كمدرب إلنتر في
مـنــافـســات ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،فريقه
بالتركيز في الواقع الحالي.
وأش ــار إلــى أن "األح ــام جـيــدة ،لكنها
قد تكون خطيرة .ال نملك الكثير من
الوقت ونحتاج إلى التفكير في الواقع
الحالي".
وجاءت كلمات بيولي ردًا على سؤاله
ح ـ ــول م ـي ـســي ب ـع ــدم ــا ص ـ ــرح م ــارك ــو

تــرونـشـيـتــي ب ــروف ـي ــرا ،رئ ـيــس شــركــة
تصنيع اإلطــارات اإليطالية "بيريلي"
الراعي التاريخي إلنتر ميالنو ،بأنه
ي ـح ـلــم ب ــوص ــول م ـي ـســي إلـ ــى ال ـن ــادي
اللومباردي.
على صعيد املــدربــن ،بــات يوجينيو
كوريني املــدرب الثالث لباليرمو هذا
ّ
ً
املوسم بعدما حل بدال من روبرتو دي
تسيربي إثر خروج الفريق من الدور
الرابع لكأس إيطاليا.
وب ـ ـ ــدأ ب ــال ـي ــرم ــو املـ ــوسـ ــم مـ ـُـع امل ـ ــدرب
داف ـي ــدي ب ــاالردي ـن ــي ،لـكـنــه أق ـيــل بعد
مباراتني فقط.
هاري كاين (فاليري
هاش ــ أ ف ب)

مدريد اإلسباني في املوسم املاضي
انعكست سلبًا عليه ،إذ إنه سبق أن
ّ
مر بإخفاقات لكنها لم تؤثر فيه.
ك ــذل ــك ،ذه ـ ــب ال ـب ـع ــض إل ـ ــى اع ـت ـبــار
أن األداء الـسـيــئ كـكــل لـبــايــرن تحت
قيادة مدربه الجديد اإليطالي كارلو
أنشيلوتي على عكس ما كانت عليه
الحال مع سلفه اإلسباني جوسيب
غـ ــوارديـ ــوال ه ــو ال ـس ـبــب ف ــي ان ـع ــدام
أهــداف مولر .صحيح هنا أن بايرن
مع اإليطالي تراجع بشدة ،وقد لقي
األخير انتقادات حــادة من الحارس
ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـل ـب ــاف ــاري أول ـي ـف ــر ك ــان
بـسـبــب خـطـتــه ف ــي ال ـل ـعــب ،لـكــن هــذا
األم ــر غـيــر مـبــرر أو فلنقل قــد يكون
تأثيره نسبيًا ،إذ الواضح أنــه ليس
س ــوء ال ـحــظ ه ــو الـ ــذي يـ ــازم مــولــر،
وم ـش ـك ـل ـتــه ال ت ـك ـمــن ف ـق ــط فـ ــي ع ــدم
ال ـت ـس ـج ـيــل ب ــل إن أداءه ك ـكــل شهد
تــراجـعــا مـلـحــوظــا وفــاعـلـيـتــه ليست
مثل ذي قبل ،حيث بات يغيب تمامًا
في بعض املباريات.
وللتأكيد على ذلــك ،يكفي القول إن
مـشـكـلــة مــولــر ال تـقـتـصــر فـقــط على
الفترة التي حضر فيها أنشيلوتي
إلـ ـ ــى ب ـ ــاي ـ ــرن ،بـ ــل تـ ـع ــود إلـ ـ ــى ك ــأس
أوروب ـ ـ ــا األخـ ـي ــرة ف ــي ف ــرن ـس ــا ال ـتــي
لــم يـسـجــل فـيـهــا أي ه ــدف وه ــذا ما
ف ــاج ــأ ج ـم ـي ــع الـ ـنـ ـق ــاد وامل ـت ــاب ـع ــن،
وخ ـصــوصــا أن ه ــذا ال ـن ـجــم اشـتـهــر
بــأهــدافــه ال ـغــزيــرة ف ــي ك ــأس الـعــالــم
بـتـسـجـيـلــه  10أهـ ــداف ف ــي نسختي
 2010و ،2014وهــو إن عــاد وسجل
في املباراتني أمام النروج وتشيكيا
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـحــال ـيــة ملــونــديــال
 ،2018ل ـك ـن ــه غـ ـ ــاب فـ ــي املـ ـب ــاري ــات
التالية ولم يسجل في املباراة أمام
س ــان مــاريـنــو املـتــواضـعــة رغ ــم فــوز
األمل ــان فيها  0-8وكــذلــك فــي املـبــاراة
الودية أمام إيطاليا التي كان غائبًا
فيها تمامًا.
مولر ّ
يمر بأزمة ،هــذا صحيح ،لكن
يـ ـج ــدر الـ ـق ــول ه ـن ــا إن الـ ـع ــدي ــد مــن
الهدافني مــروا بها سابقًا .فــإذا كان
هذا الالعب لم يسجل في  663دقيقة
هـ ــذا امل ــوس ــم ف ــي "ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا"،
ف ـ ــإن "الـ ـب ــومـ ـب ــر" غـ ـي ــرد م ــول ــر غ ــاب
عــن التهديف فــي إح ــدى فـتــراتــه مع
البافاري طيلة  965دقيقة وكالوس
ف ـي ـش ــر ط ـي ـل ــة  1225دق ـي ـق ــة ويـ ــوب
هاينكس طيلة  1035دقيقة وحتى
روبـ ـ ـ ـ ــرت لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي اس ـت ـم ــر
صائمًا عن التسجيل لـ  562دقيقة.
هــذا يقود إلــى الـقــول إن املهاجم قد
ّ
يمر بفترة من الفراغ التهديفي ،لكنه
في النهاية سيعود حتمًا للتسجيل
ُ
وســتـفـتــح شـهـيـتــه لـلـتـهــديــف .مــولــر
سيعود بالتأكيد.

