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رياضة

البطوالت األوروبية

اعتزال الم خسارة لبايرن ومكسب له
بعد احتفاله بخوضه المباراة الرقم 500
مع بايرن ميونيخ ،خرجت مجلة «كيكر»
لتؤكد أن فيليب الم سيعتزل في نهاية
الموسم الحالي ،ال في الموسم المقبل،
حيث يتفاوض مــع إدارة نــاديــه لتولي
منصب المدير الرياضي الذي ،ال شك ،سيبرع
فيه كما برع في المالعب
حسن زين الدين
كان النجم األملاني فيليب الم محور
االهتمام يوم السبت املاضي عندما
ارت ـ ــدى قـمـيــص بــايــرن
ميونيخ للمرة ال ـ 500
في املباراة التي انتهت
بــالـتـعــادل أم ــام شالكه
ضمن املرحلة التاسعة
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
األملاني لكرة القدم.
رق ـ ـ ـ ـ ــم رم ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ي ـح ـك ــي
عـ ــن قـ ـص ــة عـ ـش ــق ه ــذا
الـنـجــم لـلـكــرة ولفريقه
البافاري والذي تحقق
ب ـف ـض ــل ك ـل ـم ــة واحـ ـ ــدة
هي الوفاء ،إذ لوال هذه
بطبيعة الحال ،لن ّ
يرحب
ال ـك ـل ـم ــة ملـ ــا ت ـم ـك ــن الم
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،مــن ال ــوص ــول إل ــى هــذا
مدرب بايرن ميونيخ ،بفكرة الرقم مع بــايــرن ،حيث
اعتزال فيليب الم نظرًا إلى إن ـ ــه لـ ــم ي ـل ـع ــب ل ـفــريــق
ـار إلى
دوره القيادي واملحوري في غـيــره ســوى مـعـ ٍ
شتوتغارت بني عامي
الفريق.
 2003و 2005مــن أجــل
وقال أنشيلوتي قبل أيام
أن يـكـتـســب الـتـجــربــة،
«لقد
ملجلة «كيكر» األملانية:
ثم ما لبث أن عاد ليبدأ
الذهاب
قلت له بأنه يمكنه
كـ ـت ــاب ــة ف ـ ـصـ ــول ق ـصــة
أبعد من عقده الحالي في
خ ـيــال ـيــة أص ـب ــح فـيـهــا
 .2018إنه في فورمة جيدة الالعب الرمز والقدوة
وليس لديه مشاكل .فيليب وال ـ ـب ـ ـطـ ــل فـ ـ ــي امل ـل ـع ــب
وخارجه.
يمكنه أن يصبح باولو
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الم
مالديني الجديد .يمكنه أن
يتخطى مجرد تمكنه
يلعب حتى سن الـ .»40
م ــن أن ي ـص ـبــح أفـضــل
يذكر أن مالديني نجم
ظهير أيسر في العالم
إيطاليا وميالن السابق
منذ اعـتــزال البرازيلي
روبـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ــارل ـ ـ ــوس،
اعتزل في سن  41عامًا.
ب ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ــى شـ ـخـ ـصـ ـي ــة
ه ــذا ال ــاع ــب الـقـيــاديــة
واملـثــابــرة واملنضبطة.
وي ـك ـفــي ال ـق ــول ه ـنــا إن ه ــذا الــاعــب
يلقى احـتــرام الخصوم قبل الــزمــاء

مالديني الجديد

خاض الم مباراته الـ  500بقميص البافاري أمام شالكه (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

على «نظافة» لعبه وروحه الرياضية
ال ـعــال ـيــة .ول ـلــداللــة عـلــى ذل ــك أن ــه لم
يحصل سوى على  24بطاقة صفراء
طوال مسيرة تمتد  15عامًا ،من دون
ً
تلقيه أي بـطــاقــة ح ـمــراء ،فـضــا عن
ارتكابه  199خطأ فقط في مسيرته
فــي ال ــدوري األملــانــي .والــافــت أنــه لم
يرتكب أي خطأ على العــب منافس
فــي «البوندسليغا» فــي الـفـتــرة بني
أي ـل ــول  2014وت ـشــريــن األول ،2015

يتجه الم إلى االعتزال
ليصبح المدير الرياضي
للنادي البافاري

وهــو رقــم ال يصدق لالعب في مركز
الظهير الــذي يتطلب التحامات مع
املنافسني.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت ك ـ ـ ــان فـ ـي ــه الم ي ـح ـت ـفــل
بـخــوضــه  500م ـبــاراة مــع الـبــافــاري،
خــرجــت مجلة «كـيـكــر» األملــانـيــة أول
مــن أم ــس لتفيد ب ــأن الــاعــب البالغ
من العمر  33عامًا يتجه إلى االعتزال
ف ــي ن ـهــايــة امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،إذ إنــه
يتفاوض حاليًا مع إدارة ناديه على

تولي منصب املدير الرياضي حيث
ً
سيكون مسؤوال عن التعاقدات.
هكذا ،فإن ما كان متوقعًا أن يسلكه
الم ف ــي نـهــايــة امل ــوس ــم املـقـبــل يتجه
إليه في هــذا املوسم ،لكن مهما يكن
املوعد فإن األكيد أن البافاري انتقى
الــرجــل األمـثــل لهذا املنصب ،كما أن
ليواصل
الم اختار الطريق األفضل
ّ ً
فيه وفــاءه وعطاءه لبايرن ،مفضال
بــذلــك وض ــع ح ــد ملـسـيــرتــه وه ــو في
القمة رغم أن مدربه اإليطالي كارلو
أنـشـيـلــوتــي رأى قـبــل أيـ ــام أن ــه ق ــادر
على االستمرار في املالعب حتى سن
الـ  ،40وهــذا ال شك فيه طبعًا لالعب
بمواصفات الم.
وانـطــاقــا مــن رغـبــة أنشيلوتي ،فإن
قــرار الم باالعتزال في نهاية املوسم
ّ
الـحــالــي سـيـشــكــل بــالـتــأكـيــد خـســارة
ل ـل ـبــافــاري عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـف ـنــي ،إذ
يصعب العثور على العــب بكفاءته
ّ
وت ـعــل ـقــه بـقـمـيــص ف ــري ـق ــه ،ل ـكــن هــذا
ّ
االعتزال سيشكل أيضًا ،في املقابل،
مكسبًا لبايرن ،إذ لن يجد أفضل من
الم لـشـغــل مـنـصــب املــديــر الــريــاضــي
حيث سيطمئن إلــى وج ــود شخص
عـلــى ك ـفــاءة عــالـيــة فــي ه ــذا املنصب
امل ـه ــم ال ـشــاغــر م ـنــذ رح ـي ــل مــاتـيــاس
ســامــر .ذل ــك أن ــه رغ ــم أن الم سيخلع
لـ ـب ــاس ــه الـ ــريـ ــاضـ ــي وي ـ ــرت ـ ــدي ب ــزت ــه
ال ــرس ـم ـي ــة ،إال أنـ ــه سـيـكـمــل م ـشــوار
خدمته لبايرن ،وخصوصًا أنه فريق
عالم بكل صغيرة
قلبه ومدينته وهو ِ
وك ـب ـيــرة ف ــي مـلـعـبــه «أل ـيــانــز أري ـنــا»
وعلى عالقة جيدة بالجميع من دون
استثناء ويحظى باحترام الالعبني
املنافسني الــذيــن سيبرع ال شــك في
ضم أبرزهم إلى البافاري انطالقًا من
تجربته الغنية في املالعب.
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن الم ي ـم ـت ـلــك
شخصية قـيــاديــة وقــويــة استمدها
م ــن ت ـس ـل ـمــه شـ ـ ــارة قـ ـي ــادة مـنـتـخــب
أملانيا خلفًا مليكايل ب ــاالك بسن 26
ع ــام ــا ومـ ــن ب ـع ــده ب ــاي ــرن ،ه ــو ال ــذي
وصـ ـف ــه م ــدرب ــه ال ـس ــاب ــق اإلس ـب ــان ــي
جــوسـيــب غ ــواردي ــوال ذات م ــرة بأنه
«أذكى العب أشرفت على تدريبه».
إذًا ،وفـ ـق ــا مل ـج ـلــة «كـ ـيـ ـك ــر» ،ف ـ ــإن الم
يخوض أشهره األخـيــرة في مالعب
ال ـكــرة وه ــو ال شــك س ـيــزداد طموحًا
لكي ينهي املوسم رافعًا كأس دوري
أبطال أوروبــا حتى يختتم مسيرته
ب ـطــري ـقــة م ـشــاب ـهــة ل ـل ـتــي أن ـه ــى بها
مـسـيــرتــه الــدول ـيــة ف ــي  2014عندما
رفع كأس العالم في أرض البرازيل.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
فرنسا (المرحلة )24
مونبلييه  -موناكو 2-1
البرازيلي هيلتون ( )47ملونبلييه،
وال ـ ـبـ ــولـ ــونـ ــي ك ـم ـي ــل غ ـل ـي ــك ()16
وكيليان مبابي لوتني ( )21ملوناكو.
باريس سان جيرمان – ليل 1-2
األوروغــويــانــي إيــديـنـســون كافاني
()70والبرازيلي لوكاس مورا ()90
لسان جيرمان ،ونيكوال دو بروفي
( )86لليل.
كاين  -بوردو 4-0
األوروغــويــانــي دييغو روالن ()11
وف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا ك ــام ــان ــو ( 22و)63
وال ـت ـش ـي ـكــي يـ ــاروسـ ــاف بــاسـيــل
(.)90

 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  55نقطة من  24مباراة
 -2سان جيرمان  52من 24
 -3نيس  49من 23
 -4ليون  37من 22
 -5سانت إتيان  36من 23
 األربعاء:باستيا  -نانت ()20.00
ليون  -نانسي ()20.00
نيس  -سانت إتيان ()20.00
متز  -ديجون ()20.00
لوريان  -تولوز ()20.00
أنجيه  -رين ()20.00
مرسيليا  -غانغان ()22.00

إيطاليا
(املرحلة )23
روما – فيورنتينا 0-4
البوسني إيــديــن دزيـكــو ( 39و)83
وفيديريكو فازيو ( )58والبلجيكي
رادجا ناينغوالن (.)75
(مؤجلة  -املرحلة )18
 األربعاء:كروتوني  -يوفنتوس ()19.00
بولونيا  -ميالن ()21.45
كأس إسبانيا
(إياب نصف النهائي)
بــرشـلــونــة  -أتلتيكو مــدريــد 1-1
( 1-2ذهابًا)

األوروغوياني لويس سواريز ()43
لبرشلونة ،والفرنسي كيفن غاميرو
( )83ألتلتيكو مدريد.
 األربعاء:االفيس  -سلتا فيغو ( 0-0ذهابًا)
()22.00
كأس ألمانيا (دور الـ )16
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ – فــولـسـبــورغ
0-1
البرازيلي دوغالس كوستا (.)17
غـ ــروثـ ــر ف ـ ـيـ ــورث  -ب ــوروسـ ـي ــا
مونشنغالدباخ 2-0
أوس ـك ــار فـيـنــت ( )12والـبـلـجـيـكــي
ثورغان هازار ( 36من ركلة جزاء).

هامبورغ  -كولن 0-2
غيديون يونغ ( )6وبوبي وود (.)76
اس ـتــوريــا ف ــال ــدورف  -أرمينيا
ب ـي ـل ـي ـف ـيــد  5-4( 1-1ب ــرك ــات
الترجيح).
 األربعاء:ساندهاوزن  -شالكه ()19.30
شبورتفرويند لوته  -ميونيخ 1860
()19.30
بوروسيا دورتموند  -هيرتا برلني
()21.45
هــانــوفــر  -اي ـن ـتــراخــت فــرانـكـفــورت
()21.45

