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الرياضة الدولية

ليلة عاد بايرن ميونيخ إلى أرض الواقع
فاجأ بايرن ميونيخ محبيه ومتابعي
كرة القدم عمومًا بخسارته أمام مانشستر
سيتي في معقله  3-2بعد أن كان
متقدمًا  ،0-2واالكثر غرابة كان أداء
العبيه الكارثي تحديدًا في الشوط الثاني.
خسارة أضاءت على بعض جوانب الخلل
التي يجدر معالجتها
حسن زين الدين
ح� �ت ��ى ال � �س ��اع� ��ة ( 21,45ب �ت��وق �ي��ت
ب � �ي ��روت) ل �ي �ل��ة أول م ��ن أم � ��س ،ك��ان
ب � ��اي � ��رن م� �ي ��ون� �ي ��خ األمل� � ��ان� � ��ي ف ��ري ��ق
األح � �ل� ��ام وف � ��ري � ��ق م � ��ن ك� ��وك� ��ب آخ ��ر
ب�ن�ظ��ر ك�ث�ي��ري��ن ،ك��ي ال ن �ق��ول جميع
املتابعني .لكن عند الساعة ،23,30
أي لحظة صافرة نهاية مباراته أمام
مانشستر سيتي اإلنكليزي،
ع ��اد ال �ف��ري��ق ال �ب��اف��اري على
منت أسرع مكوك فضائي إلى
األرض .ساعة ونصف كانت
ُ
ك��اف�ي��ة ألن ت��رج��ع ال �ب��اف��اري
ال � � ��ى ك ��وك � �ب � �ن ��ا ،ان ي �ص �ب��ح
ك� �غ� �ي ��ره م � ��ن ف� � ��رق اوروب � � � ��ا:
يخسر وي��ؤدي سيئًا ،وأين؟
في ملعب «أليانز أرينا» في
قلب ميونيخ ،أضف الى ذلك
ط��ري � ُّق��ة ح� �ص ��ول ال �خ �س��ارة
وت� �ك ��ش ��ف ب �ع ��ض ال �ح �ق��ائ��ق
خاللها.
ال تبرير ملا حصل .أن يقول
قائل بأن بايرن ميونيخ كان
اعتبر مدرب بايرن
ضامنًا للتأهل ،فهذا ال مكان
ميونيخ ،االسباني
ل��ه ف��ي ق��ام��وس ال �ب��اف��اري�ين.
غوارديوال،
جوسيب
م � ��ن ي � �ع� ��رف ع �ق �ل �ي��ة األمل� � ��ان
على
فريقه
ملوقع
ع�م��وم��ًا ي�ع�ل��م ج �ي �دًا أن �ه��م ال
شبكة «االنترنت» أن
ي�ض�ع��ون أي اع �ت �ب��ار ف��ي اي
م � � �ب � ��اراة ،وك� �ي ��ف اذا ك��ان��ت
«الخسارة ليست أبدًا
أمام خصم انكليزي؟ وأكثر،
جيدة ،لكن الفريق
فلوال يقظة الحارس الكبير
واملدرب بحاجة لها
م��ان��وي��ل ن��وي��ر ف��ي ال��دق��ائ��ق
ملعرفة كم هو صعب
األخ �ي ��رة ل �ك��ان ف��ري�ق��ه ث��ان�ي��ًا
الفوز باملباريات سواء
في املجموعة ،وكان ليقع في
في الدوري او دوري
م��واج�ه��ة ف��ري��ق ك�ب�ي��ر مبكرًا
مضيفًا
أبطال أوروبا»،
في دور الـ .16
«نحن فريق كبير،
بالتأكيد لم تعجب مشجعي
بايرن ميونيخ مطلقًا اللقطة
لكن يمكن أن نخسر
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  88م��ن امل �ب��اراة
أحيانًا ألن الفرق األخرى
ع �ن��دم��ا ك� ��ان ت ��وم ��اس م��ول��ر
لديها العبون ومدربون
يحمي ال �ك��رة ب�ج��ان��ب نقطة
جيدون».
ال��رك �ل��ة ال��رك �ن �ي��ة ف��ي منطقة
س �ي �ت��ي ل �ك��ي ي �ض �ي��ع ال��وق��ت
م� �غ� �ب ��ة أن ي� �خ� �ط ��ف س �ي �ت��ي
ً
الكرة ويسجل هدفًا قاتال!
ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� � �ح � ��ال أي� � �ض � ��ًا ،ل � ��م ي ��رق
البافاريني أن يشاهدوا فريقهم وقد
ت�ق��دم بالنتيجة  0-2وم��ن ث��م خسر
 3-2ف��ي ن�ه��اي��ة امل� �ب ��اراة .م��ن امل��ؤك��د
كذلك ،أن اداء البافاري الكارثي منذ
منتصف الشوط األول حتى نهاية

الحاجة
للخسارة

خيبة ريبيري عقب الخسارة (كريستوف ستاش ــ أ ف ب)

أثبتت الخسارة
أمام فريق قوي
كسيتي مدى تأثير
شفاينشتايغر وروبن
على البافاري

امل �ب��اراة ك��اد يصيب محبيه بسكتة
قلبية .ف��ال�ش��وط ال�ث��ان��ي بالتحديد
ظ �ه��ر ف �ي��ه ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ش�ب�ح��ًا
ل��ذاك ال��ذي أذه��ل أوروب��ا ف��ي املوسم
امل ��اض ��ي وك� ��ان مل ��ا ي ��زل ك��ذل��ك حتى
صافرة بداية مباراة أول من أمس.
ال � �ق� ��ول ب� � ��أن ال�ل�اع� �ب�ي�ن اس �ت �ه �ت ��روا
بعد التقدم  0-2فهذا ال يبرر االداء
ال� �س� �ي ��ئ .ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ف� �ق ��د أث �ب �ت��ت
امل �ب��اراة نقطتني مهمتني :اواله �م��ا،
ه��ي ض�ع��ف ال�ت�غ�ط�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة من
ال �ظ �ه �ي��ري��ن م ��ا ادى ال ��ى ض �غ��ط في
املنتصف وه��ذا م��ا ارب��ك البرازيلي
دانتي تحديدًا .فأن يعتمد البافاري
األس �ل��وب ال�ه�ج��وم��ي ال��دائ��م ف��ي كل

املباريات فهذه مخاطرة خصوصًا
إذا كان الفريق املقابل قويًا هجوميًا
تحديدًا عبر الجناحني ،وهذا ما بدا
واضحًا أمام سيتي.
ث��ان�ي�ت�ه�م��ا ،ف�ق��د ظ�ه��ر اول م��ن ام��س
م � � ��دى ال � �ت� ��أث � �ي� ��ر ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل�ل�اع �ب�ي�ن
ه � �م� ��ا :ب ��اس� �ي� �ت ��ان ش �ف��اي �ن �ش �ت��اي �غ��ر
والهولندي اريني روبن .فاالسباني
ّث �ي��اغ��و أل �ك��ان �ت��ارا ورغ � ��م م��وه�ب�ت��ه،
مل ��ا ي�ك�ت�س��ب ب�ع��د ال�ت�ج��رب��ة ال�ك�ب�ي��رة
ل�ت�ع��وي��ض غ �ي��اب «ش�ف��اي�ن��ي» واداء
دوره املهم جدًا في وسط الفريق .اما
روب��ن فتلك قصة بحد ذات�ه��ا ،اذ إن
ت��واج��ده يخفف ك�ث�ي�رًا م��ن الضغط
ع��ن ف��ران��ك ري�ب�ي��ري وه ��ذا م��ا ع��ان��اه

ً
ال �ف��رن �س��ي أم� ��ام س �ي �ت��ي ،ف �ض�ل�ا عن
ق ��درة ال�ه��ول�ن��دي ال�ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى خلق
الفرص للبافاري.
ثمة من خرج بعد املباراة ليقول بأن
هذه الخسارة أتت في وقتها املناسب
ت� �م ��ام ��ًا إلي� � �ق � ��اظ ال�ل��اع � �ب�ي��ن ،وح �ت��ى
ي�ع��ال��ج م��درب�ه��م االس �ب��ان��ي جوسيب
غ��واردي��وال مكامن الخلل في العطلة
الشتوية .مقولة تبدو منطقية ،وخير
م�ث��ال على ذل��ك ال�خ�س��ارة ف��ي املوسم
املاضي في اياب دور الـ  16أمام فريق
انكليزي آخر هو أرسنال على ملعب
«أليانز أرينا» أيضًا  1-3( 2-0ذهابًا).
بعدها ،فإن بايرن ميونيخ أرعب كل
أوروبا.

نتائج وترتيب دوري أبطال أوروبا (الجولة السادسة األخيرة)
 المجموعة الثانية:غلطة سراي التركي – يوفنتوس االيطالي 0-1
الهولندي ويسلي سنايدر (.)85

السنغالي ديمبا با (.)10
شالكه االلماني  -بازل السويسري 0-2
جوليان دراكسلر ( )51وجويل ماتيب (.)57

ال �ب��ول��ون��ي روب � � ��رت ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي ( )4وك�ي�ف��ن
غروسكرويتس ( )87لدورتموند ،وسليمان دياوارا
( )14لمرسيليا.

 الترتيب: -1ريال مدريد  16نقطة من  6مباريات (تأهل)
 -2غلطة سراي  7من ( 6تأهل)
 -3يوفنتوس  6من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4كوبنهاغن  4من 6

 الترتيب: -1تشلسي  12نقطة من  6مباريات (تأهل)
 -2شالكه  10من ( 6تأهل)
 -3بازل  8من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4شتيوا  3من 6

نابولي االيطالي  -ارسنال االنكليزي 0-2
األرج�ن�ت�ي�ن��ي غ��ون��زال��و ه�ي�غ��واي��ن ( )74واالس�ب��ان��ي
خوسيه كاليخون (.)90

 المجموعة الخامسة:تشلسي االنكليزي  -شتيوا بوخارست الروماني
0-1

 المجموعة السادسة:م��رس�ي�ل�ي��ا ال �ف��رن �س��ي  -ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د
االلماني 2-1

 الترتيب: -1دورتموند  12من  6مباريات (تأهل)
 -2أرسنال  12من ( 6تأهل)
 -3نابولي  12من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4مرسيليا  0من 6

 المجموعة السابعة:اتلتيكو مدريد االسباني  -بورتو البرتغالي 0-2
راوول غارسيا ( )14ودييغو كوستا (.)37
اوستريا فيينا النمسوي  -زينيت سان بطرسبرغ
الروسي 1-4
فيليب هوسينر ( 44و )51وت��وم��اس ج��ان ()48
وروم� � ��ان ك�ي�ن��اس��ت ( )90ألوس �ت ��ري ��ا ،وال�ك�س�ن��در
كيرزاكوف ( )35لزينيت.
 الترتيب: -1أتلتيكو مدريد  16من  6مباريات (تأهل)
 -2زينيت  6من ( 6تأهل)
 -3بورتو  5من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4أوستريا  5من 6

 المجموعة الثامنة:برشلونة االسباني  -سلتيك االسكوتلندي 1-6
جيرار بيكيه ( )7وبدرو رودريغيز ( )40والبرازيلي
ن�ي�م��ار ( 45و 48و )58وك��ري�س�ت�ي��ان ت�ي��و ()72
لبرشلونة ،واليوناني جيورجيوس ساماراس ()88
لسلتيك.
ميالن االيطالي  -اياكس امستردام الهولندي 0-0
 الترتيب: -1برشلونة  13نقطة من  6مباريات (تأهل)
 -2ميالن  9من ( 6تأهل)
 -3اياكس  8من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4سلتيك  3من .6

