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الرياضة الدولية

عينات من مدريد
بايرن في مختبر «البوندسليغا» مع ّ
محطة للخروج بشيء جديد.
هكذا ستكون املرحلة الـ  32بالنسبة
الى بايرن ميونيخ بطل املانيا ،الذي ال
ّبد ان ّ
يجرب مقاربة جديدة قبل لقائه
ريال مدريد في إياب الدور نصف
النهائي في دوري ابطال اوروبا
الثالثاء املقبل
كريم
شربل ّ
رب�م��ا ه��ي امل��رة االول ��ى منذ اسابيع
ع � ��دة ال� �ت ��ي س �ي �ن �ظ��ر ف �ي �ه��ا امل � ��درب
اإلسباني جوسيب غوارديوال بعني
االهمية ال��ى مباراته املقبلة
ف ��ي ال� � � ��دوري االمل� ��ان� ��ي ل �ك��رة
القدم .املنافس القديم فيردر
ب��ري�م��ن س�ي�ك��ون ف��ي مختبر
ف � �ح� ��وص� ��ات ب� � ��اي� � ��رن ،ال � ��ذي
ي�ت�ط�ل��ع ب��ال �ت��أك �ي��د ال ��ى ه��ذه
امل� �ب ��اراة ك�م�ح�ط��ة لتصحيح
االخ �ط��اء ال�ت��ي ارتكبها ام��ام
ري ��ال م��دري��د االس �ب��ان��ي اول
من أم��س في دوري االبطال،
حيث سقط بهدف وحيد في
ملعب «سانتياغو برنابيو».
مشكلة
ص�ح�ي��ح ان ب��اي��رن ل��م يلعب
هجومية؟
م�ب��اراة سيئة ،وصحيح انه
حكى رافينيا عن مشكلة لم يعد الى املانيا وهو ّ
يجر
في الهجوم حرمت بايرن خلفه اثقال نتيجة مذلة ،لكن
ميونيخ من التسجيل
صغيرة
ك��ان هناك تفاصيل
ّ
في مباراته االخيرة امام فصلت بني الفريقني ،ومكنت
�دف،
ريال مدريد ،وهو رأى أن
ال ��ري ��ال م ��ن ت�س�ج�ي��ل ه� � ٍ
وت ��رك ��ت ب ��اي ��رن ع ��اج � �زًا ع��ن
املشكلة التي واجهها
فعل هذا االمر رغم محاوالته
البايرن في اللقاء تكمن
الحثيثة.
في عدم استغالل
اول م� ��ا ي �م �ك��ن ان ي �ع��ال �ج��ه
الفرص التي سنحت له،
غ � � � ��واردي � � � ��وال ام� � � � ��ام ف � �ي� ��ردر
مشيرًا إلى أن«الجميع
بريمن استعدادًا للقاء ريال
لديه
يعرف أن فريقنا
م � ��دري � ��د ،ه � ��و اع � � � ��ادة وص ��ل
استحواذ
القدرة على
الع� � � ��ب ال� � ��وس� � ��ط – امل � ��داف � ��ع
الكرة ،لكننا أخطأنا
االسباني خافيير مارتينيز
بعدم تسجيل أهداف.
م��ع امل �ب��اري��ات ع�ل��ى اع�ت�ب��اره
سيكون علينا تقديم
العبًا اساسيًا ،وذل��ك لكي ال
ي�ض�ط��ر ال ��ى اش� ��راك ال�ك��اب�تن
مباراة جيدة والفوز
ف � �ي � �ل � �ي ��ب الم ف � � ��ي ال � ��وس � ��ط
مساء الثالثاء».
م� ��رة ج� ��دي� ��دة .وه� �ن ��ا ال �ك�ل�ام
ب��ال�ت��أك �ي��د ل �ي��س ل�ل�ت�ص��وي��ب
ع�ل��ى أن الم ف�ش��ل ف��ي ت��أدي��ة
دوره ،بل لتوضيح أن هذه الخطوة
ت� ��رك� ��ت ال � �ج � �ه ��ة ال� �ي� �م� �ن ��ى ض �ع �ي �ف��ة
هجومًا ودفاعًا .إذ لم يكن البرازيلي
ً
رافينيا باملستوى امل�ط�ل��وب جاعال
م��ن البرتغالي ك��وي�ن�ت��راو نجمًا في
واح ��د ٍة م��ن امل ��رات ال �ن��ادرة .وال�لاف��ت
انه بعد دخول مارتينيز عاد الم الى
م��رك��زه ليصنع ا ُل�خ�ط��ورة م��ن خالل
كراته العرضية املتقنة...
ثاني النقاط التي يمكن لغوارديوال

إعادة خافيير مارتينيز أساسيًا في الوسط من النقاط املطلوب العمل عليها (أ ف ب)

ال �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا ه ��ي م �ن��ح ب��اس�ت�ي��ان
ش �ف��اي �ن �ش �ت��اي �غ��ر ح� ��ري� ��ة أك � �ب� ��ر ف��ي
التصرف بالكرة ،ففي نهاية املطاف
ه��و ل �ي��س ع �ل��ى ص� ��ورة اإلس�ب��ان�ي�ين
ش� � ��اف� � ��ي ه � ��رن � ��ان � ��دي � ��ز وان � � ��دري � � ��س
إينييستا من خالل تحويلها بسرعة
ع �ب ��ر ت� �م ��ري ��رة ال � ��ى ّ ه �ن ��ا او ه �ن ��اك،
ألن «ش�ف��اي�ن��ي» ي�ف��ض��ل إب �ق��اء ال�ك��رة
بحوزته لبعض الوقت ،وقد بدا هذا
االم ��ر ال ي�ت�ف��ق وف�ل�س�ف��ة غ��واردي��وال
ّ
املحب للعب السريع.
اما ثالث مشاكل «بيب» التي سجلها
بالتأكيد على دفتره الصغير عشية
ل� �ق ��اء ف� �ي ��ردر ب ��ري �م ��ن ،ف �ه��ي م �ع��رف��ة
ّ
�وش
س�ب��ب ت �ح��ول م��داف�ع�ي��ه م��ن وح� ٍ
ال ��ى م �ج �م��وع��ة م��رب �ك��ة ف �ق��دت ال�ث�ق��ة

معالجات
غوارديوال بين الدفاع
والوسط والهجوم

ب�ن�ف�س�ه��ا ،وق ��د ب ��دا ه ��ذا االم ��ر ّ
جليًا
لدى الدولي فرانك بواتنغ وأكثر لدى
ال�ن�م�س��اوي داف �ي��د أالب ��ا ال ��ذي شكل
إحدى الثغرات الواضحة دفاعًا ،ولم

ي��ؤد دوره املعهود هجومًا .لكن في
ه��ذه النقطة ليس هناك الكثير مما
يمكن فعله ألن الخيارات ضيقة امام
غ ��واردي ��وال املنتظر م�ن��ه ان يحضر
شيئًا مفاجئًا.
امل �ف��اج��أة ق ��د ت �ك��ون ف ��ي ذه ��اب ��ه ال��ى
اعتماد ماريو غوتزه كمهاجم ّ
مزيف
الى جانب توماس مولر ،خصوصًا
ان الثنائي ارع��ب مدريد ف��ور نزوله
بالفرص والتحركات داخ��ل منطقة
ال� �ج ��زاء وب �ع �ي �دًا م �ن �ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان
ال � �ك� ��روات� ��ي م� ��اري� ��و م��ان��دزوك �ي �ت��ش
ً
ح �م�ل�ا ودي �ع��ًا م�س�ت�س�ل�م��ًا ل�خ�ش��ون��ة
الع �ب��ي ال �ف��ري��ق امل �ل �ك��ي .وق� ��د ي�ك��ون
«سوبر م��اري��و» ضحية ملا وق��ع فيه
م�ه��اج��م ات�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د االس�ب��ان��ي

دييغو كوستا قبل ليلة على موقعة
«سانتياغو برنابيو» ،وهي مسألة
التشديد على لعب الكرات العرضية
التي اختفت ب�ين اح�ض��ان املدافعني
ال��راف �ض�ي�ن ال� �خ ��روج م ��ن منطقتهم
وس ��ط دف��اع �ه��م ع �ن �ه��ا ج � �وًا وأرض ��ًا
باستبسال كبير.
م � ��ا اخ � �ت � �ب ��ره ب � ��اي � ��رن م �ي ��ون �ي ��خ ف��ي
م��دري��د أخ ��ذ م �ن��ه ع� ّ�ي �ن��ة ال ��ى امل��ان�ي��ا
لتدخل مختبراته إيذانًا بالحصول
ع �ل��ى ن�ت�ي�ج��ة اي �ج��اب �ي��ة ف ��ي «ال �ي��ان��ز
ارينا» مساء الثالثاء حيث سيكون
«ال��دك �ت��ور» غ��واردي��وال ف��ي مواجهة
«الجراح» االيطالي كارلو انشيلوتي
ّ
الطبية املميتة
البعيد ع��ن االخ�ط��اء
حتى اآلن.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ اسبانيا (املرحلة :)35
 الجمعة:التشي × ليفانتي ()22.00
 السبت:غرناطة × رايو فاييكانو ()17.00
خيتافي × ملقة ()19.00
ريال مدريد × اوساسونا ()21.00
ري� � ��ال ب �ي �ت �ي��س × ري� � ��ال س��وس �ي �ي��داد
()23.00
 االحد:اسبانيول × امليريا ()13.00

فالنسيا × اتلتيكو مدريد ()18.00
اتلتيك بلباو × اشبيلية ()20.00
فياريال × برشلونة ()22.00
 االثنني:سلتا فيغو × بلد الوليد ()23.00
¶ ايطاليا (املرحلة )35
 الجمعة:روما × ميالن ()21.45
 السبت:بولونيا × فيورنتينا ()19.00

انترنا ميالنو × نابولي ()21.45
 االحد:فيرونا × كاتانيا ()13.30
تورينو × اودينيزي ()16.00
سمبدوريا × كييفو ()16.00
ليفورنو × التسيو ()16.00
كالياري × بارما ()16.00
اتاالنتا × جنوى ()21.45
 االثنني:ساسوولو × يوفنتوس ()21.45
¶ املانيا (املرحلة )32

 الجمعة:هانوفر × شتوتغارت ()21.30
 السبت:بايرن ميونيخ × فيردر بريمن ()16.30
هيرتا برلني × اينتراخت براونشفايغ
()16.30
فولسبورغ × فرايبورغ ()16.30
ماينتس × نورمبرغ ()16.30
ه��وف�ن�ه��اي��م × اي �ن �ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت
()16.30
باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند
()19.30

 االحد:اوغسبورغ × هامبورغ ()16.30
ش��ال�ك��ه × ب��وروس �ي��ا م��ون�ش�ن�غ�لادب��اخ
()18.30
¶ فرنسا (املرحلة )35
 الجمعة:نانت × مرسيليا ()21.30
 السبت:اجاكسيو × موناكو ()18.00
ايفيان × سانت اتيان ()21.00

غانغان × فالنسيان ()21.00
مونبلييه × تولوز ()21.00
نيس × رينس ()21.00
رين × لوريان ()21.00
 االحد:س��وش��و × ب��اري��س س ��ان ج�ي��رم��ان
()15.00
ليون × باستيا ()18.00
ليل × بوردو ()22.00

