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رياضة

تقرير

فيليب الم ...وداعًا لحلم المدربين
للمرة األخيرة ستلمس درع
الدوري األلماني يدي فيليب
الم ،الذي يخوض اليوم
مباراته األخيرة قبل أن يرفعها
ً
احتفاال بلقبه الثامن في
«البوندسليغا» ،التي يودعها
وهو في قمة مستواه
شربل ّ
كريم
كـثـيــرة ه ــي الـلـحـظــات الـحــزيـنــة في
عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم ،بـعـضـهــا ال يمكن
تفسيره أو تصديقه أو القبول به،
وه ــو ت ـمــامــا م ــا يمكن
قوله في توقف النجم
األملاني فيليب الم عن
لعب كرة القدم.
ً
فعال هي لحظة مؤثرة
ومــؤملــة للعبة عمومًا،
ل ـكــون ـهــا ت ـف ـقــد واح ـ ـدًا
من أهم العبيها .العب
بـلــغ ال ـ ـ  33م ــن الـعـمــر،
ل ـك ـن ــه ال يـ ـ ـ ــزال ي ـ ــؤدي
عـ ـ ـل ـ ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب
وك ــأن ــه خ ــرج لـلـتــو من
صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـن ــاشـ ـئ ــن.
هـ ــو الـ ـشـ ـب ــاب األبـ ـ ــدي
واألم ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي
«أحب احترافيته .لو كان
ي ـف ـت ــرض أن يــأخــذهــا
لدينا  20فيليب الم ،ملا
كـ ــل الع ـ ــب ك ـ ـقـ ــدوة مــن
عانينا من أي مشكلة» .هذا
أجــل الــوصــول إلــى كل
ما قاله املدرب الحالي لبايرن شيء.
ميونيخ كارلو أنشيلوتي ،في ن ـعــم ،كــل ش ــيء أح ــرزه
الم ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه
وصفه لقائد فريقه فيليب
ال ــذه ـب ـي ــة كـ ــان بـفـضــل
الم .املدرب اإليطالي حاول
احـ ـت ــرافـ ـيـ ـت ــه ال ـع ــال ـي ــة
مرارًا وتكرارًا إقناع نجمه
ال ـتــي أذه ـل ــت املــدربــن
بتأجيل قرار اعتزاله ،حتى
ال ــذي ــن ت ـع ــاق ـب ــوا عـلــى
ّإن بعض املصادر تقول إنه
اإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ــه م ـنــذ
كان ّ
يلح يوميًا عليه للعدول
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــر ،وحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى
ً
ّ
عن االعتزال ،من دون أن
ت ـح ــول ــه ب ـط ــا لـلـعــالــم
ً
يفلح في تغيير تفكيره.
م ـ ـ ــع أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا وبـ ـ ـط ـ ــا
كذلك ،دعا مدرب املنتخب
ق ــومـ ـي ــا ف ـ ــي ب ــاف ــاري ــا
األملاني يواكيم لوف ،الم إلى الـتــي لــن تـنـســى ابنها
ال ـخ ـج ــول الـشـخـصـيــة
البقاء في الكرة األملانية ،أيًا
االجتماعية ،والجريء
كان الدور املنوط به.
في شخصيته الكروية
املقدامة.
ب ـ ـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ــاطـ ـ ــة ،الم ه ــو
ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـلــم
كــل م ــدرب بــأن يـكــون لــديــه مثله في
صفوفه .فهو القائد ،املحرك ،الروح،

رفض أمنية
أنشيلوتي
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وال ــذك ــاء .ك ــل ه ــذه ال ـص ـفــات وأك ـثــر،
تجتمع فــي العــب واح ــد ،إذ لــو كان
األمل ــان ــي م ـهــاج ـمــا ،ل ـنــافــس ب ــا شك
على جائزة أفضل العب في العالم.
ً
ه ــو أصـ ــا ال ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـجــوائــز
بعدما أحــرز كل األلقاب املمكنة مع
بــايــرن ميونيخ ،ولـقــب كــأس العالم
 2014مع منتخب أملانيا.
املـ ـسـ ـي ــرة ال ــذه ـب ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـن ـج ــم ال
ُت َ
ختصر باأللقاب ،فهو يعكس القيم

لم ُي َ
طرد الم يومًا،
رغم خوضه نحو 500
مباراة في مسيرته

الحقيقية لكرة القدم ،إذ خاض نحو
 ّ 500م ـب ــاراة ف ــي م ـس ـيــرتــه ،لـكـنــه لم
يتلق في خاللها أي بطاقة حمراء،
لـيـنـضــم إل ــى كــوك ـبــة م ــن األســاط ـيــر
«النظيفني» الــذيــن سبقوه إلــى هذا
اإلنـ ـج ــاز ،أم ـث ــال ال ـفــرن ـســي مـيـشــال
بالتيني ،اإلنكليزي غــاري لينيكر،
ال ــوي ـل ــزي رايـ ــن غ ـي ـغــز ،واإلس ـب ــان ــي
راوول غونزاليس...
إنـ ـ ـج ـ ــاز يـ ــأخـ ــذ ب ـ ـع ـ ـدًا أكـ ـ ـب ـ ــر ،ل ـك ــون

الم ش ـغــل م ــركـ ـزًا ف ــي الـ ــدفـ ــاع ،لـكـنــه
لـ ــم ُي ـ ـطـ ــرد يـ ــومـ ــا ،فـ ـه ــو رغـ ـ ــم قـصــر
قــامـتــه وبـنـيـتــه الـجـســديــة ال ـعــاديــة،
ل ــم ي ـس ـت ـخــدم ال ـع ـنــف أو الـخـشــونــة
لتعويض مــا ينقصه ،بــل استخدم
ذكـ ـ ــاء ه ال ــره ـي ــب لــان ـق ـضــاض عـلــى
خ ـص ــوم ــه ب ـن ـظ ــاف ــة وسـ ـح ــب ال ـك ــرة
م ـن ـه ــم مـ ــن دون مـ ـش ــاك ــل .وب ـس ـبــب
ذك ــائ ــه ،ت ـم ـكــن الم لـ ــدى ع ــودت ــه مــن
ف ـتــرة إع ــارت ــه إل ــى ش ـتــوت ـغــارت عــام
 ،2005م ــن ج ـعــل ج ـم ـهــور ال ـبــايــرن
ينسى الفرنسي بيشنتي ليتزارازو،
ّ
تحول ملهمًا ثم قائدًا للفريق
ال بل
البافاري.
ذك ـ ـ ـ ـ ــاؤه هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــذي أذهـ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ــدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
ّ
الذي عرف أن الم يستطيع شغل أي
مــركــز مــن دون مـشــاكــل ،فتنقل معه
م ــن ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى إلـ ــى نـظـيــرتـهــا
ً
اليسرى ،وصــوال إلــى مركز الوسط
 امل ــداف ــع ،ملبيًا ال ـنــداء فــي كــل مــرةاحتاج فيها الفريق إليه.
ً
فعال ،كيف لالعب مثل الم أن يعتزل؟
سـ ــؤال تـصـعــب اإلج ــاب ــة ع ـن ــه ،لكنه
كـمــا ك ــان كـبـيـرًا عـلــى أرض املـلـعــب،
ات ـخــذ ق ــرارًا كـبـيـرًا ويـشـبـهــه تـمــامــا،
ف ـمــن ال ــذك ــاء اخ ـت ـي ــار ه ــذه الـلـحـظــة
لـلـقــول وداعـ ــا ،فـهــو ال ي ــزال فــي قمة
م ـس ـتــواه ،وه ــو ال ــذي يـسـتـعــد لــرفــع
الــدرع الفضية مــرة جــديــدة ،ليذكره
مـحـبــو «هــول ـيــوود ال ـكــرة األملــانـيــة»
بلقب ما.
في كل لحظة احتفالية
ٍ
ي ـت ــرك فـيـلـيــب الم ع ــال ــم ك ــرة ال ـق ــدم،
م ـخ ـل ـف ــا وراء ه خـ ـ ـس ـ ــارة ال ي ـم ـكــن
ت ـع ــوي ـض ـه ــا ،وخـ ـص ــوص ــا ل ـب ــاي ــرن
ميونيخ الــذي انتظر أعوامًا طويلة
ل ـت ـخــريــج «ج ــوك ــر» يـمـكـنــه م ــلء كل
امل ــراك ــز تـقــريـبــا مــن دون م ـعــانــاة ،ال
ّ
يتحول فيها إلــى أداة ّ
تلمع
بــل إنــه
صــورة زمالئه ،على غــرار ما حصل
عندما لعب خلف الـهــولـنــدي أريــن
روبن ،فحمى ظهره تاركًا له الحرية
الـهـجــومـيــة ال ـتــي آزره فـيـهــا أيـضــا،
ف ــأص ـب ــح ال ـج ـن ــاح ال ـط ــائ ــر مــرتــاحــا
وأكثر تألقًا في كل مرة كان فيها الم
معه في نفس التشكيلة.
فــي افـتـتــاح ك ــأس الـعــالــم  2006كــان
الم صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـه ـ ــدف االفـ ـتـ ـت ــاح ــي
الرائع في مرمى كوستاريكا ،الذي
ّ
ه ــز أرج ـ ــاء م ـل ـعــب «أل ـي ــان ــز أري ـن ــا».
ال ـي ــوم ق ــد ال يـسـجــل ه ــدف ــا صــارخــا
ب ـن ـف ــس الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــرة ال ـت ــي
استخدمها قبل  11عامًا ،لكن األكيد
أن كل مشجع سيودعه في مباراته
األخـ ـي ــرة سـيـسـجــل ف ــي ذاك ــرت ــه أنــه
تابع عن كثب نجمًا قد ال يتكرر في
املستقبل القريب إن كــان في أملانيا
أو العالم.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة األخيرة)

إسبانيا (المرحلة األخيرة)

إيطاليا (المرحلة قبل األخيرة)

ألمانيا (المرحلة األخيرة)

فرنسا (المرحلة األخيرة)

 األحد:ساوثمبتون  -ستوك سيتي ()15,00
ليستر سيتي  -بورنموث ()15,00
تشلسي  -سندرالند ()15,00
أرسنال  -إفرتون ()15,00
ليفربول  -ميدلسبره ()15,00
سوانسي  -وست بروميتش ()15,00
مانشستر يــونــايـتــد  -كــريـسـتــال بــاالس
()15,00
بيرنلي  -وست هام يونايتد ()15,00
واتفورد  -مانشستر سيتي ()15,00
هال سيتي  -توتنهام ()15,00

 السبت:س ـب ــورت ـي ـن ــغ خ ـي ـخ ــون  -ري ـ ـ ــال بـيـتـيــس
()18,00
دي ـبــورت ـي ـفــو ال ك ــورون ـي ــا  -الس بــاملــاس
()20,00
ليغانيس  -أالفيس ()20,00
إشبيلية  -أوساسونا ()22,00

 السبت:كييفو  -روما ()19,00
نابولي  -فيورنتينا ()21,45

 السبت:بايرن ميونيخ  -فرايبورغ ()16,30
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد  -فـ ـي ــردر بــريـمــن
()16,30
بــوروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ  -دارمـشـتــات
()16,30
هيرتا برلني  -باير ليفركوزن ()16,30
كولن  -ماينتس ()16,30
هامبورغ  -فولسبورغ ()16,30
إينغولشتات  -شالكه ()16,30
هوفنهايم  -أوغسبورغ ()16,30
فرانكفورت  -اليبزيغ ()16,30

 السبت:غانغان  -متز ()22,00
ليل  -نانت ()22,00
ليون  -نيس ()22,00
مرسيليا  -باستيا ()22,00
باريس سان جيرمان  -كاين ()22,00
رين  -موناكو ()22,00
تولوز  -ديجون ()22,00
لوريان  -بوردو ()22,00
نانسي  -سانت إتيان ()22,00
أنجيه  -مونبلييه ()22,00

 األحد:أتلتيكو مدريد  -أتلتيك بلباو ()17,45
فالنسيا  -فياريال ()17,45
سلتا فيغو  -ريال سوسييداد ()17,45
برشلونة  -إيبار ()21,00
ملقة  -ريال مدريد ()21,00

 األحد:ميالن  -بولونيا ()16,00
إمبولي  -أتاالنتا ()16,00
يوفنتوس  -كروتوني ()16,00
أودينيزي  -سمبدوريا ()16,00
جنوى  -تورينو ()16,00
ساسوولو  -كالياري ()16,00
التسيو  -إنتر ميالنو ()21,45
 االثنني:بيسكارا  -باليرمو ()21,45

