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ميونيخ قلقة على ناديها
بايرن بحاجة لتدعيمات
يعيش البافاريون فترة قلقة على ناديهم بايرن ميونيخ الذي حقق
بداية قوية محليًا واوروبيًا ،بيد أن املباراة االخيرة امام بوروسيا
مونشنغالدباخ أظهرت ان أحالم الفريق لن يكون من السهل تحقيقها
خصوصًا مع غياب التعاقدات
حسن زين الدين
شتان ما بني االمس واليوم بالنسبة
إلى بايرن ميونيخ .باألمس ،وقبل
ال �ع� �ط �ل ��ة ال� �ش� �ت ��وي ��ة ،ك� � ��ان ال � �ن� ��ادي
البافاري يصول ويجول في مالعب
أمل��ان �ي��ا واوروب � � ��ا :ن �ت��ائ��ج الف �ت��ة في
الدوري املحلي وأداء مميز في دوري
اب� �ط ��ال اوروب � � ��ا ت� ّ�وج �ه �م��ا ب�ت�ص��در
ال� �ت ��رت� �ي ��ب ف � ��ي ك �ل �ت ��ا امل �س ��اب �ق �ت�ي�ن.
ق� � ّ�دم ب��اي ��رن ص� ��ورة ال �ف��ري��ق ال�ب�ط��ل
وال�ق��ادم بقوة ال��ى اعتالء املنصات:
ه�ج��وم ق��وي ووس ��ط مرعب
ودفاع ثابت وحارس مرمى
اس� � �ت� � �ط � ��اع ال� � �ح� � �ف � ��اظ ع �ل��ى
نظافة شباكه في  12مباراة
متتالية .ذه��ب كثيرون الى
حد تشبيه بايرن ببرشلونة
االسباني ،حتى وصل االمر
بهؤالء الى اعتبار أن النادي
الكاتالوني هو الوحيد فقط
ال � � ��ذي ب ��إم� �ك ��ان ��ه ان ي �ح��ول
دون تحقيق ال�ب��اف��اري لقب
دوري اب �ط��ال اوروب � ��ا ال��ذي
سيستضيفه ملعبه «اليانز
ارينا».
ام� ��ا ال � �ي� ��وم ،وت� �ح ��دي� �دًا ب�ع��د
امل� � � �ب � � ��اراة ام � � � ��ام ب ��وروس � �ي ��ا
يحكى في أملانيا
مونشنغالدباخ في انطالق
أن ثمة ّ
توجهًا لدى
مرحلة االي��اب ،تبدل املشهد
املدير التنفيذي لبايرن
كليًا .سقوط الفريق الكبير
في ملعب «بوروسيا بارك»
ميونيخ ،كارل هاينز
أرب� ��ك ال �ب��اف��اري�ي�ن وج�ع�ل�ه��م
رومينيغيه ،ورئيسه
ي � � � �ع � � � �ي � � ��دون ح � �س � ��اب � ��ات � �ه � ��م
أولي هونيس لتسليم
مقاليد القيادة في إدارة وي�ب��دل��ون ف��ي آرائ �ه��م .املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ل� �ن ��ادي ،ك� ��ارل
النادي في  2013لوجوه
هاينز رومينيغيه ،لم يتوان
شابة من أبناء النادي،
ع� ��ن ال � �ق� ��ول «ال ال � �ك� ��أس وال
حيث ُيتداول بقوة
دوري االب � �ط� ��ال ي �ع��وض��ون
اسما النجمني السابقني
ل � �ق ��ب ال� � � � � � ��دوري ،ع �ل �ي �ن ��ا ان
ن � � �ت � ��رك االح � � �ل� � ��ام ب� �ن� �ه ��ائ ��ي
أوليفر كان (الصورة)
دوري االب�ط��ال .الحديث عن
وشتيفان إيفنبرغ.
الثالثية يزعجني».
ال�ب�ع��ض ف��ي م�ي��ون�ي��خ أطلق
الصرخة مطالبًا بتعاقدات
ج � � ��دي � � ��دة وك � � �ب � � �ي� � ��رة ت �ل �ي ��ق
ب �ف ��ري ��ق ب �ح �ج��م ب� ��اي� ��رن خ �ص��وص��ًا
في مركزي قلب ال��دف��اع مع الغياب
ال� �ط ��وي ��ل ل �ل �ب �ل �ج �ي �ك��ي دان � �ي� ��ال ف��ان
بوينت الصابته في مباراة غالدباخ
وفي الهجوم اليجاد بديل للهداف
م ��اري ��و غ��وم �ي��زُ .ح �ك��ي ال �ك �ث �ي��ر ع��ن
أس � �م� ��اء ع� ��دي� ��دة م ��رش� �ح ��ة الرت � � ��داء
قميص البافاري كالبرازيلي دانتي،
مدافع مونشنغالدباخ ،والبلجيكي
ي � ��ان ف� �ي ��رت ��ون� �غ ��ن ،م� ��داف� ��ع اي ��اك ��س
ام �س �ت��ردام ال �ه��ول �ن��دي ،وال�ب�ل�غ��اري
دي � �م � �ي � �ت � ��ار ب � � ��رب � � ��ات � � ��وف ،م� �ه ��اج ��م
م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د االن �ك �ل �ي��زي،
والبولوني روب��رت ليفاندوفسكي،
م� �ه ��اج ��م ب� ��وروس � �ي� ��ا دورت � �م� ��ون� ��د،
وال �س��وي �س��ري غ ��زي ��ردان ش��اك �ي��ري،
جناح بازل ،بيد أن املدير الرياضي
لبايرن ،الالعب السابق كريستيان
نيرلينغر ،خ��رج بتصريح مفاجئ
اع �ت �ب��ر ف �ي��ه ان ال � �ن� ��ادي ل ��ن ي��دخ��ل
س � ��وق االن � �ت � �ق� ��االت ال� �ش� �ت ��وي رغ ��م
ال �ن �ق ��ص ف� ��ي خ� ��ط دف� ��اع� ��ه ،م �ش �ي �رًا
ال ��ى ان ج �ي��روم ب��وات �ن��غ س�ي�ع� ّ�وض
ف��ان ب��وي�تن ومضيفًا «ل��دي�ن��ا أيضًا
(ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي) ل� ��وي� ��س غ��وس �ت��اف��و
و(االوك��ران��ي) اناتولي تيموتشوك

كان وإيفنبرغ
عائدان؟

(الع�ب��ا ال��وس��ط) بإمكانهما اللعب
في ال��دف��اع»! ضاربًا عرض الحائط
ب �ك��ل ال� � �ن � ��داء ات امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �ق �ي��ام
بتعزيزات ومن بينها القائد فيليب
الم.
أك�ث��ر م��ن ذل��ك ،ف��إن ب�ع��ض الصحف
ب��دأت بترشيح أسماء لخالفة يوب
هاينكس على رأس ال�ج�ه��از الفني
ل �ل �ف ��ري ��ق م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا ال �س ��وي �س ��ري
لوسيان فافر مدرب مونشنغالدباخ
والع ��ب ال �ب��اف��اري ال�س��اب��ق ت��ورس�تن
ف �ي �ن��ك ،م� � ��درب ب� � ��ازل ال �س��وي �س��ري،
ف ��ي ح�ي�ن ان رئ� �ي ��س ب� ��اي� ��رن ،أول ��ي
هونيس ،لم يخف اعجابه بميركو
سلومكا ،م��درب هانوفر ،كما غازل
أيضًا مدرب الفريق السابق يورغن
ك�ل�ي�ن�س�م��ان .ام ��ا ال��رئ �ي��س ال�ف�خ��ري
ل� � �ل� � �ن � ��ادي ،ف � ��ران � �ت � ��س ب� �ي� �ك� �ن� �ب ��اور،
ف �ق ��د ب � ��دا غ ��اض �ب ��ًا م� ��ن االداء ام� ��ام
مونشنغالدباخ ،منتقدًا على وجه
ال �ت �ح��دي��د ال �ج �ه��ة ال �ي �م �ن��ى ل�ل�ف��ري��ق
التي كانت معطلة بالكامل.
اذًا األج � � � � ��واء ل� �ي� �س ��ت م ��ري� �ح ��ة ف��ي
م � �ي ��ون � �ي ��خ ع � �ل� ��ى االط � � �ل � � ��اق ،ح �ي��ث
ب � � ��ات ال� �ج� �م� �ي ��ع ه � �ن� ��اك ع� �ل ��ى ي �ق�ين
ب� ��أن ال ��وص ��ول ال� ��ى االه � � ��داف ال �ت��ي
وض �ع �ه��ا ال � �ن ��ادي ف ��ي ه� ��ذا امل��وس��م
ً
ل� � ��ن ي� � �ك � ��ون س� � �ه �ل��ا ب� � �ت � ��ات � ��ًا ،اذ ان
ال� �ب ��اف ��اري ي �ل �ق��ى م �ن��اف �س��ة ش��دي��دة
في ال��دوري من دورتموند وشالكه
وم��ون �ش �ن �غ�ل�ادب��اخ ،ام ��ا ف ��ي دوري
ابطال اوروبا فإن الصورة انقشعت
اخ�ي�رًا وتحديدًا بعد لقاء غالدباخ
بأن بايرن ال يقف على قدم املساواة
مع برشلونة وريال مدريد.
ه ��ذا االم� ��ر ات �ض��ح اك �ث��ر م��ع ح��دوث
بعض ال�غ�ي��اب��ات ف��ي ال�ف��ري��ق ،حيث
ب ��دا واض� �ح ��ًا ان ال� �ن ��ادي ال �ب��اف��اري
ال ي �م �ت �ل��ك دك � ��ة ب� � ��دالء ق � � ��ادرة ع�ل��ى
ت� �ع ��وي ��ض ال � �ن � �ج� ��وم االس� ��اس � �ي�ي��ن،
وي �م �ك��ن ال� �ق ��ول ان أس� �م � ً
�اء ك�ن�ي�ل��س
ب� �ي� �ت ��رس�ي�ن وال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي ت ��اك ��اش ��ي
أوسامي والنمسوي ديفيد االب��ا ال
تليق بناد عريق كبايرن ميونيخ.
وه� �ن ��ا ،ال ي �م �ك��ن اال ت �ح �م �ي��ل ادارة
ال�ب��اف��اري املسؤولية ج��راء اتباعها
س � �ي ��اس ��ة ال � �ت � �ق � �ش ��ف ،وه � � � ��ذا االم � ��ر
ال��ذي أغ�ض��ب كثيرًا أن�ص��ار ال�ن��ادي
خ �ص��وص��ًا ب �ع��د االص ��اب ��ة االخ �ي��رة
التي تعرض لها فان بوينت.
ث �م��ة ن�ق�ط��ة اخ� ��رى ي�ف�ت�ق��ده��ا ب��اي��رن
ميونيخ وك��ان��ت اح��دى ن�ق��اط قوته
ف��ي امل��اض��ي ،وه��ي ع��دم وج��ود قائد
فعلي ف��ي امل�ي��دان على غ��رار م��ا كان
األمر مع الهولندي مارك فان بومل
وميكايل ب��االك وشتيفان ايفنبرغ،
ح �ي��ث ب� ��دا ف �ي �ل �ي��ب الم وب��اس �ت �ي��ان
شفاينشتايغر ب�ع�ي��دون ك��ل البعد
ع ��ن ال �ص �ف��ات ال �ق �ي��ادي��ة ال �ت ��ي ك��ان
ي� �ت� �م� �ت ��ع ب � �ه ��ا ال �ل��اع� � �ب � ��ون ال� �ث�ل�اث ��ة
السالفو ال��ذك��ر ،وه��ذا م��ا أش��ار اليه
بكنباور بوضوح قبل فترة.
ال ش��ك ب ��أن ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ م��دع��و
ال � �ي� ��وم مل �ص��ال �ح��ة ج �م ��اه �ي ��ره أم� ��ام
فولسبورغ ،غير أن ال�ف��وز وح��ده ال
يكفي لطمأنة االن �ص��ار ،اذ ان ع��دم
تحرك االدارة في االيام االخيرة من
سوق االنتقاالت الشتوي من شأنه
ان ُيبقي ال �ن��دوب ف��ي جسم الفريق
ال�ب��اف��اري ،وه��ي ّ
معرضة ألن تظهر
أك �ث��ر ،ال م�ح��ال��ة ،ف��ي ق ��ادم امل��واع�ي��د
الكبيرة.

بدأ يتداول في املانيا أسماء مدربني لخالفة هاينكس (أ ف ب)

برنامج البطوالت االوروبية الوطنية
إسبانيا (املرحلة الحادية
والعشرون):
 السبت:اسبانيول  -ريال مايوركا ()19.00
رايو فاليكانو  -اتلتيك بلباو ()19.00
ريال مدريد  -ريال سرقسطة ()21.00
فياريال  -برشلونة ()23.00
 االحد:ريال بيتيس  -غرناطة ()13.00
ريال سوسييداد  -سبورتينغ خيخون
()17.00
ليفانتي  -خيتافي ()17.00
راسينغ سانتاندر  -فالنسيا ()19.00
ملقة  -اشبيلية ()22.30
 االثنني:اوساسونا  -اتلتيكو مدريد ()22.00
ايطاليا (املرحلة العشرون):
 السبت:كاتانيا  -بارما ()19.00
يوفنتوس  -اودينيزي ()21.45
 االحد:فيورنتينا  -سيينا ()13.30
كييفو  -التسيو ()16.00
روما  -بولونيا ()16.00
ليتشي  -انتر ميالنو ()16.00
باليرمو  -نوفارا ()16.00
جنوى  -نابولي ()16.00
تشيزينا  -اتاالنتا ()16.00
ميالن  -كالياري ()21.45

أملانيا (املرحلة التاسعة عشرة):
 السبت:بايرن ميونيخ  -فولسبورغ ()16.30
بوروسيا دورتموند  -هوفنهايم ()16.30
هيرتا برلني  -هامبورغ ()16.30
فيردر بريمن  -باير ليفركوزن ()16.30
اوغسبورغ  -كايزرسالوترن ()16.30
كولن  -شالكه ()19.30
 االحد:ماينتس  -فرايبورغ ()16.30
شتوتغارت  -بوروسيا مونشنغالدباخ
()18.30
فرنسا (املرحلة الحادية والعشرون):
 السبت:اوسير  -نانسي ()20.00
ليون  -ديجون ()20.00
نيس  -مونبلييه ()20.00
تولوز  -كاين ()20.00
بريست  -باريس سان جيرمان ()20.00
لوريان  -سوشو ()20.00
ليل  -سانت اتيان ()22.00
 االحد:فالنسيان  -اجاكسيو ()18.00
ايفيان  -بوردو ()18.00
رين  -مرسيليا ()22.00
هولندا (املرحلة التاسعة عشرة)
 السبت:هيرنفني  -اوتريخت ()19.45

بريدا  -دي غرافشاب ()20.45
هيراكليس  -اكسلسيور ()20.45
رودا  -الكمار ()21.45
 االحد:فيينورد  -اياكس امستردام ()13.30
تفنتي انشكيده  -غرونينغن ()15.30
فالفيك  -فينلو ()15.30
نيميغن  -ادو دن هاغ ()17.30
كأس انكلترا (الدور الرابع):
 السبت:كوينز بارك رينجرز  -تشلسي ()14.00
ليفربول  -مانشستر يونايتد ()14.45
بولتون واندررز  -سوانسي سيتي
()17.00
وست بروميتش البيون  -نوريتش
سيتي ()17.00
دربي كاونتي  -ستوك سيتي ()17.00
ليستر سيتي  -سويندون تاون ()17.00
ميلوول  -ساوثمبتون ()17.00
هال سيتي  -كراولي ()17.00
بالكبول  -شيفيلد ونسداني ()17.00
ستيفينادج  -نوتس كاونتي ()17.00
شيفيلد يونايتد  -برمنغهام سيتي
()17.00
برايتون  -نيوكاسل يونايتد ()17.00
 االحد:سندرالند  -ميدلزبره ()15.30
ارسنال  -استون فيال (.)18.00

