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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

بايرن أمام التجديد أو االنهيار
صحيح أن بــايــرن ميونيخ يسير بهدوء
نحو لقب جــديــد فــي الـ ــدوري األلـمــانــي،
لكن خروجه من دوري أبطال أوروبــا ثم
كأس ألمانيا في ظرف أسبوع واحد ال ّبد
أن يفتح الباب على مشروع ورشة تجديد
حقيقية
شربل ّ
كريم
مخطئ من يعتقد بأن املدرب اإليطالي
كـ ــارلـ ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي هـ ــو ال ـس ـب ــب فــي
الفشل الذي عرفه بايرن ميونيخ هذا
املــوســم .نعم ،هو فشل،
إذ إن الـفــريــق الـبــافــاري
اع ـ ـ ـتـ ـ ــاد فـ ـ ــي املـ ـ ــواسـ ـ ــم
الـقــريـبــة املــاض ـيــة ،أقـلــه
إحـ ــراز ثـنــائـيــة ال ــدوري
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــأس ،ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ه ــا
هـ ـ ــو يـ ـسـ ـج ــل ت ــراجـ ـع ــا
ره ـ ـي ـ ـبـ ــا رغـ ـ ـ ــم أن ل ـقــب
"البوندسليغا" أصبح
شبه مضمون.
أيـ ـض ــا ،ي ـم ـكــن اإلج ــاب ــة
بكلمة نـعــم إذا مــا كــان
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ــول
تراجع مستوى الفريق
وم ـت ـع ــة ك ــرت ــه ب ــوج ــود
قام بايرن ميونيخ بتفعيل
أن ـش ـي ـلــوتــي ،وهـ ــو أمــر
خيار شراء العبه الفرنسي
كـ ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ب ـح ـكــم
كينغسلي كومان املعار من
ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـت ــي حـمـلـهــا
يوفنتوس اإليطالي.
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي م ـ ـعـ ــه الـ ــى
وقال كارل  -هاينز
ميونيخ ،وهي تختلف
التنفيذي
رومينيغيه ،الرئيس
كثيرًا عما جلبه سلفه
للبافاري ،عبر املوقع الرسمي اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ج ــوس ـي ــب
غــوارديــوال .إذًا ،الفريق
للنادي« :كينغسلي كومان
مـ ــع "املـ ـيـ ـسـ ـت ــر" ت ــراج ــع
جزء مهم لبناء مستقبل
فريقنا ،لذلك قررنا تفعيل هذا عـ ـ ّـمـ ــا ك ـ ـ ــان ع ـل ـي ــه أي ـ ــام
"ب ـيــب" ،لـكــن مــع األخـيــر
االختيار».
أيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع عـ ـ ّـمـ ــا
عامًا
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كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه أيـ ـ ـ ــام ي ــوب
اإلعارة
سبيل
على
إلى بايرن
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مع
،2015
آب
في
«اليوفي»
من
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي
وجود خيار الشراء قبل نهاية ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ل ـ ـي ـ ـقـ ــول بـ ــأن
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ــى
نيسان .2017
ـدرب مـ ـحـ ـل ــي ،أو أن
ـ
ـ
ـ
ـ
م
ٍ
غــوارديــوال لقي الفشل،
وأنشيلوتي كــان أفشل
منه .لكن الواقع أن سير
الفريق البافاري في مستوى انحداري
منذ ترك هاينكس له ،يدل على شيء
أكيد :التشكيلة بحاجة الى تجديد.
هـ ـ ــي ورشـ ـ ـ ـ ــة مـ ـطـ ـل ــوب ــة تـ ـ ـب ـ ــدأ ب ـ ـقـ ــرار

البافاري يشتري
كومان

يعاني بايرن مشاكل في كل الخطوط (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

إداري قـ ـب ــل األخـ ـ ـ ــذ ب ـ ــال ـ ــرأي ال ـف ـن ــي،
وع ـنــد مـعــرفــة األس ـب ــاب عـبــر تـشــريــح
امل ـب ــاري ــات األخ ـي ــرة لـلـفــريــق ،وأهـمـهــا
املباراتان أمــام ريــال مدريد اإلسباني
فــي مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا ،ثم
تلك املوقعة أول من أمس أمام الغريم
بوروسيا دورتموند في كأس أملانيا،
ينتفي الـكــام عــن تحميل املسؤولية
كــامـلــة لـلـمــدربــن الــذيــن ال شــك لديهم
أخطاؤهم ،لكنهم أيضًا ورثوا تشكيلة
لم تعد مثالية.

رغم أخطائه،
ال يمكن تحميل كل
المسؤولية ألنشيلوتي

بـعـيـدًا عــن حــراســة املــرمــى ال ـتــي ّ
تعد
بأحسن أيامها بوجود مانويل نوير،
يعاني بايرن مشاكل في كل الخطوط،
وهــي ناتجة مــن نقص فــي تشكيلته
الـتــي ال تضم العـبــن كـثـرًا على أعلى
مستوى أو لنقل بأفضل مستوياتهم
حاليًا.
ف ـفــي امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام دورتـ ـم ــون ــد ،كــان
ّ
جليًا أن خروج ماتس هاملس أحدث
مشكلة كـبـيــرة فــي خــط الـظـهــر ،وهــو
األمــر الــذي عرفه البايرن عندما غاب

"القيصر الجديد" عــن املـبــاراة األولــى
أمام ريال مدريد ،حيث كان اإلسباني
خافي مارتينيز كارثة بكل ما للكلمة
م ــن م ـع ـن ــى ،وم ـ ــا خـ ـط ــأه امل ـم ـي ــت فــي
ال ـ ـهـ ــدف األول أم ـ ـ ــام دورت ـ ـمـ ــونـ ــد إال
ً
دل ـي ــل ع ـل ــى هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام .أص ـ ـ ــا ،تـلــك
امل ـج ـم ــوع ــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
تياغو الكانتارا) أصبحت عبئًا على
ال ـف ــري ــق ،ف ــا مــارتـيـنـيــز يـمـكـنــه حمل
الدفاع على أكتافه ،وال خوان بيرنات
يمكنه املـســاعــدة عـلــى ه ــذا الصعيد،
بينما يمكن القول إن بايرن محظوظ
ألن شــابــي ألــون ـســو اخ ـت ــار االع ـت ــزال
فــي نهاية املــوســم ،وهــو ملــس بــا شك
أن الــوقــت ح ــان الت ـخــاذ ق ــرار مــن هــذا
النوع بعدما ظهر البطء عليه بشكل
رهـيــب فــي معظم امل ـبــاريــات الصعبة
واملفصلية.
وعـنــد خــط الــوســط يمكن الـتــوقــف ،إذ
بعيدًا مــن تــراجــع مستوى البرازيلي
دوغ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا وت ــأث ــر ال ـفــرن ـســي
كينغسلي كومان بإصاباته املتالحقة،
فإن الوقت مناسب للتفكير باستبدال
الفرنسي فرانك ريبيري الــذي لم يعد
ب ـمـ ـق ــدوره ال ـل ـع ــب ع ـل ــى ن ـف ــس الـنـمــط
ط ــوال الــدقــائــق الـتـسـعــن ،وه ــو األمــر
عـيـنــه الـ ــذي يـنـطـبــق ع ـلــى الـهــولـنــدي
أري ـ ــن روب ـ ــن رغـ ــم بـ ـ ــروزه نـسـبـيــا في
الـفـتــرة األخ ـيــرة .أمــا خطأ أنشيلوتي
ف ــي ه ــذا ال ـخ ــط ،ف ـهــو تـحـجـيـمــه ربـمــا
أفضل موهبتني شابتني فــي أوروب ــا،
أي ال ــدول ــي ج ــوش ــوا كـيـمـيـتــش ال ــذي
يلعب أساسيًا مع منتخب أملانيا بطل
الـعــالــم دون ــه مــع بــايــرن ،والـبــرتـغــالــي
ريـنــاتــو سانشيز ال ــذي ألـهــم منتخب
ب ــاده لـلـفــوز ب ـكــأس أوروب ـ ــا الصيف
امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن ي ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى العــب
ّ
مهمش في بافاريا رغم قدراته الهائلة.
الهجوم فيه مشكلة أيضًا ،وهي أكبر
مكان آخــر ،إذ ال يعقل أن يفكر
من أي
ٍ
فــريــق ف ــي إحـ ــراز ك ــل األل ـق ــاب املمكنة
وهو يعتمد على العب واحد في مركز
رأس ال ـح ــرب ــة أي ال ـب ــول ــون ــي روبـ ــرت
ليفاندوفسكي الذي إذا ما غاب حتى
ّ
يغيب الفريق كــلــه هجوميًا ،والدليل
املـبــاراة األولــى أمــام الريال أيضًا ،عدا
ع ــن الـ ـت ــراج ــع ال ــرهـ ـي ــب ف ــي م ـس ـتــوى
ت ــوم ــاس مــولــر الـ ــذي ل ــم يـجــد ل ــه أحــد
العالج حتى اآلن.
هي ورشــة تجديد كبيرة مطلوبة في
الصيف ،فالفريق الـبــافــاري لــن يكون
حتى مرشحًا لالحتفاظ بلقبه املحلي
في املوسم املقبل في حال عدم امتالكه
ال ـ ـجـ ــرأة ع ـل ــى ت ـط ـي ـيــر أسـ ـم ــاء كـبـيــرة
ّ
وجلب أخرى ،مهما كلف األمر.
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 الجمعة:باير ليفركوزن  -شالكه ()21,30

 الجمعة:أنجيه  -ليون ()21,45
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