16

االثنين  19شباط  2018العدد 3399

رياضة

بوندسليغا

بايرن ميونيخ والحاجة إلى التغيير

الموسم األخير للمدرب الكبير

روبن وما ّ
قدماه للفريق فإن ثمة ارتياحًا في البيت البافاري للمرحلة التي ستليهما (أ ف ب)

بايرن ميونيخ األلماني لم يعد يفوز
بسهولة .أول من أمس ،عانى كثيرًا للفوز
على فولكسبورغ .العمالق البافاري
مهمة،
يقبل على مرحلة تغييرية ً
تتمثل بوصول مدرب جديد بدال من
المؤقت يوب هاينكس وانتهاء حقبة
فرانك ريبيري وأريين روبن .فكيف هي
استعدادات البافاري للمرحلة المرتقبة؟

حسن زين الدين
مدينة ميونيخ فــي أحـســن أحوالها
ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام .ب ــاي ــرن ف ــي صـ ــدارة
الـ ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي بـ ـف ــارق  18نـقـطــة
ع ــن أقـ ـ ــرب م ــاح ـق ـي ــه ،ب ـع ــد أن حـقــق
ف ــوزه الـعــاشــر عـلــى ال ـتــوالــي السبت
ف ــي امل ـل ـعــب ال ـص ـعــب «فــولـكـسـفــاغــن
آريـ ـن ــا» ،لـيـتــابــع م ـش ــوار انـتـصــاراتــه
التي تخللها في اآلونــة األخيرة فوز
ع ـلــى شــال ـكــه ،وفـ ــوز آخ ــر كـبـيــر على
هــوف ـن ـهــايــم  2-5وآخ ـ ــر ع ـلــى ف ـيــردر
بريمن  2-4وقبلهما  1-3على أرض
الفريق القوي اآلخر باير ليفركوزن،
حيث إن استمرار البافاري على هذا
املنوال من االنتصارات من شأنه أن
يقوده إلــى لقب تاريخي يتجاوز به
لقبه الـســابــق فــي  2014ال ــذي أحــرزه
في  4آذار في الجولة  25بفوزه على
فرايبورغ.
الواضح أن وصول يوب هاينكس إلى
الفريق بعد عدة جوالت من البطولة
ّ
ً
في هــذا املــوســم ،ليتسلم املهمة ُبدال
من اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،املقال
من منصبه بعد بداية سيئة تخللتها
خ ـســارة نـ ــادرة لـلـفــريــق مـنــذ الـجــولــة
الثالثة أمام هوفنهايم ،وتلتها الحقًا
الخسارة الصاعقة في دوري أبطال
أوروبا أمام باريس سان جيرمان 3-0
والتي وضعت حدًا ملشوار اإليطالي،
أحدثت «صدمة إيجابية» للبافاري
حيث إن هاينكس قلب شكل الفريق
رأسًا على عقب من الناحية املعنوية
بــالــدرجــة األولـ ــى انـطــاقــا مــن اإلمل ــام
ال ـك ـب ـيــر ل ـه ــذا امل ـ ــدرب ال ـق ــدي ــر بــأمــور

هاينكس قلب
شكل الفريق رأسًا
على عقب من الناحية
المعنوية بالدرجة
األولى

الـبـيــت ال ـب ــاف ــاري وق ــد نـجــح الـفــريــق
تحت قيادته بتحقيق الـفــوز فــي 21
مـبــاراة مــن  22حيث خسر فقط أمــام
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ الـ ــذي،
للمفارقة ،تــألــق معه هــذا امل ــدرب في
سبعينيات القرن املاضي.
لكن هــذا ال يمنع مــن أن بــايــرن قــادم
على مرحلة جديدة تشمل تغييرات
ً
مـهـمــة بـ ــدءًا أوال م ــن امل ـ ــدرب إذ كما
هــو معلوم بــأن وج ــود هاينكس مع
الفريق هو مؤقت وينتهي في ختام
املــوســم حيث إنــه واف ــق على الـعــودة
عن اعتزاله استجابة لـ «نداء القلب»
ك ـم ــا صـ ـ ـ ّـرح ف ــي م ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي
األول ونظرًا الرتباطه بصداقة قوية
م ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي أولـ ـ ــي هــونـيــس
الـ ــذي حـ ــاول ف ــي األس ــاب ـي ــع األخ ـيــرة
مع الرئيس التنفيذي كــارل – هاينز

رومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـغـ ـي ــه ،دون جـ ـ ـ ـ ــدوى ،ث ـنــي
هاينكس عن قراره.
غير أن ذلــك ال يمنع مــن أن ارتياحًا
يـعـتــري الـبــافــاريــن إذ إن التوقعات
ت ـ ـقـ ــود ب ـ ـقـ ــوة ألن ي ـت ـس ـل ــم ت ــوم ــاس
توخيل دفة األمور ابتداء من املوسم
ّ
متحمس،
املقبل .مدرب أملاني ،شاب،
ويحمل فكرًا تدريبيًا عاليًا أظهره مع
بوروسيا دورتموند .والواضح هنا
أن إدارة البافاري اتبعت استراتيجية
ذكية باالستعانة بهاينكس في هذا
امل ــوس ــم ح ـت ــى ي ـم ـ ّـه ــد ال ـط ــري ــق أم ــام
توخيل خصوصًا بعد االنقسامات
والخالفات التي حصلت في الفريق
في فترة أنشيلوتي والتي لم يعهدها
البيت البافاري سابقًا والتي ترافقت
م ــع ت ــراج ــع نـتــائــج ال ـفــريــق وهـ ــذا ما
ك ــان يستدعي وج ــود م ــدرب يحظى
ب ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــرام وب ـ ـعـ ــاقـ ــة وطـ ـ ـي ـ ــدة مــع
عـظــم أفـ ــراد التشكيلة الــذيــن أشــرف
عليهم قبل فترة اإلسباني جوسيب
غوارديوال.
ل ـك ـ ّـن امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة األهـ ـ ــم وال ـت ــي
يترقبها البافاريون هي مرحلة بايرن
م ــن دون ال ـفــرن ـســي ف ــران ــك ري ـب ـيــري
( 35عــامــا) وال ـهــول ـنــدي أري ــن روبــن
( 34ع ــام ــا) .ال ـن ـج ـمــان امل ـخ ـضــرمــان
بــاتــا عـلــى مـقــربــة مــن م ـغــادرة ملعب
«ألـيــانــز أري ـنــا» مــع انـتـهــاء عقديهما
ف ــي ال ـص ـيــف امل ـق ـب ــل .رح ـي ــل نجمني
م ـثــل ري ـب ـيــري وروب ـ ــن ع ــن ال ـبــافــاري
ليس باملسألة العابرة طبعًا إذ إنهما
طبعا املرحلة السابقة في السنوات
ّ
األخـيــرة بطابعهما وشكال العنصر
األسـ ــاسـ ــي ف ــي انـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـفــريــق

