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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

زفين أولريتش من الظل إلى األضواء
أظهر الحارس البديل لبايرن ميونيخ زفن
أولريتش ،كفاءة في تعويض مانويل
نوير الغائب منذ بداية الموسم بسبب
اإلصابة ،رغم أن المهمة لم تكن سهلة
بالحلول مكان الحارس األفضل في العالم،
ليكسب البافاري بالتالي حارسًا مميزًا
حسن زين الدين
لم يكن بايرن ميونيخ ليحقق الفوز
أول من أمس على شتوتغارت  0-1في
املــرحـلــة السابعة عـشــرة مــن ال ــدوري
األمل ـ ــان ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم لـ ــو لـ ــم ي ـصـ ّـد
ح ــارس ــه زف ــن أول ــري ـت ــش ،رك ـلــة ج ــزاء
في الدقيقة  94ببراعة .مجددًا ُيثبت
أولريتش كفاءته وجدارته بتعويض
مــانــويــل نــويــر ال ــذي تـعـ ّـرض إلصابة
فــي بــدايــة املــوســم ،إذ ليس عــاديــا أن
ّ
يحل هــذا الحارس البديل الــذي الزم

يتميز أولريتش بتصديه لركالت
ّ
الجزاء ،وآخرها أمام شتوتغارت
أولريتش خالل إبعاده ركلة الجزاء لشتوتغارت في الدقيقة ( 94أ ف ب)

مقعد الـبــدالء منذ قدومه إلــى بايرن
م ـكــان ال ـح ــارس األف ـضــل فــي الـعــالــم،
لكن أولريتش نجح في املهمة حتى
اآلن ،ح ـتــى إنـ ــه ل ــم ُي ـش ـعــر جـمــاهـيــر
البافاري بــأن حارسهم األول غائب،
إذ إنه تمكن من أن يحمل املسؤولية
ع ـلــى أك ـم ــل وج ــه ويـ ـق ـ ّـدم مـسـتــويــات
مميزة ،مظهرًا ثقة في النفس وثباتًا
في املستوى.
ركـلــة ال ـجــزاء الـتــي أنـقــذهــا أولريتش
ل ـ ــم تـ ـك ــن األول ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،إذ

سبق أن تـصــدى لركلة مماثلة أمــام
هانوفر .كذلك قاد بايرن إلى تخطي
الي ـبــزيــغ ف ــي ك ــأس أملــان ـيــا ،بــإب ـعــاده
ركلة الترجيح األخيرة التي سددها
املـهــاجــم الـصــاعــد فــي الـكــرة األملانية
تـيـمــو ف ـيــرنــر .ولـلـتــذكـيــر أي ـضــا ،فــإن
أول ــري ـت ــش ت ـص ــدى لــركـلـتــي تــرجـيــح
ف ــي ال ـك ــأس ال ـســوبــر أم ــام بــوروسـيــا
دورتموند قبل انطالق املوسم ليقود
فريقه إلى الفوز .إذًا ،أولريتش أظهر

بــراعــة فــي الـتـصــدي لــركــات الـجــزاء،
وهـ ــذه م ـي ــزة ال ت ـتــوافــر ع ـنــد ح ــراس
كثر.
لـكــن ق ــوة أولــريـتــش ليست هـنــا فقط،
إذ إنــه قــام بتصديات مميزة فــي هذا
املــوســم ،لعل أبــرزهــا فــي امل ـبــاراة أمــام
باريس سان جيرمان الفرنسي عندما
ت ـ ـصـ ــدى ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ه ـ ـ ــدف ل ـل ـثــاث ــي
ك ـي ـل ـي ــان مـ ـب ــاب ــي ،الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـمــار
واألوروغــوايــانــي إيدينسون كافاني.

كفاءته ،إذ إنه
أما أرقامه فتحكي عن
َّ
ف ــي الـ ـ ــدوري األمل ــان ــي ل ــم ي ـت ـلــق ســوى
 7أه ــداف فــي  14م ـبــاراة ،وه ــذه نسبة
ممتازة.
الــافــت أن أولــري ـتــش ال ــذي ي ــذود عن
م ــرم ــى ف ــري ــق ب ـح ـجــم ب ــاي ــرن حــال ـيــا،
وصل إلى بافاريا في عام  2015مقابل
مبلغ  3,5ماليني يورو فقط ،قادمًا من
شتوتغارت هناك ،حيث كان أساسيًا
طوال  5سنوات ،وخاض  220مباراة.

ه ـ ـكـ ــذا ،فـ ـ ــإن ال ـ ـكـ ــرة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ق ـ ّـدم ــت
حــارســا ج ــدي ـدًا ،مـظـهــرة ريــادت ـهــا في
هذا املجال .إذ رغم أن أولريتش ليس
صغيرًا في السن ،ويبلغ  29عامًا ،وال
يمكن مقارنته طبعًا بنوير أو أوليفر
كان أو سيب ماير أو أندرياس كوبكه
أو طــونــي شــومــاخــر وغ ـيــرهــم ،إال أن
مـ ـج ــرد أن يـ ـق ـ ّـدم حـ ـ ــارس ب ــدي ــل مـثــل
هــذا املـسـتــوى ،فــإن هــذا تأكيد لــريــادة
املــدرســة األملــانـيــة فــي حــراســة املــرمــى،
ً
إذ إن بلدانًا أخرى ،مثل إنكلترا مثال،
تبحث عن حارس بمستوى أولريتش
ليذود عن مرمى منتخبها ،فيما هذا
األخـيــر ال يمكنه طبعًا أن يجد مكانًا
في منتخب بالده.
وال شك هنا في أن أولريتش استفاد
مـ ــن وجـ ـ ـ ــوده إل ـ ــى ج ــان ــب ن ــوي ــر مـنــذ
ّ
قدومه إلــى بايرن ليتعلم من األخير،
إذ إن ــه ت ـطــور كـثـيـرًا م ــن خ ــال تــدربــه
مــع ال ـحــارس األفـضــل فــي الـعــالــم ومع
الكادر الفني للبافاري ّ
عما كان عليه
م ــع شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت ،وه ـ ــو ك ـ ــان يـنـتـظــر
الفرصة فقط ُليظهر كفاءته ،وهذا ما
حصل بإصابة نوير وابتعاده لفترة
طويلة.
ول ـع ــل هـ ــذه ال ـف ــرص ــة ال ـت ــي اسـتـغـلـهــا
أولريتش أتــت فــي التوقيت املناسب،
إذ إن عـقــده ينتهي فــي خـتــام املــوســم
الـحــالــي ،وق ــد ك ــان م ــدرب بــايــرن يــوب
هاينكس واض ـحــا بتقديمه نصيحة
لـلـبــافــاري بتمديد عقد هــذا الـحــارس
ب ـق ــول ــه« :أت ـم ـن ــى اسـ ـتـ ـع ــادة مــانــويــل
نوير بعد العطلة الشتوية ،ولكن هذا
ال يمنع مــن أن زفــن قــام بعمل كبير،
أنـصــح إدارة بــايــرن بـتـجــديــد عـقــده»،
وهذا طبعًا ما يبدو متوقعًا ومنطقيًا
ح ـصــولــه ،خـصــوصــا أن بــايــرن كسب
حــارســا مـمـيـزًا يمكنه االعـتـمــاد عليه
في أي وقت يغيب فيه نوير.
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