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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

بايرن ميونيخ في وضع مقلق
بايرن ميونيخ يتلقى هزيمته األولى
في الجولة الثالثة من الدوري األلماني
هوفنهايم .خسارة تأتي
أمام ً
استكماال لمعاناة الفريق البافاري في
االستعدادات الصيفية ،إذ يبدو واضحًا
أنه يعاني من مشاكل عديدة
حسن زين الدين
ل ــم يـصـمــد ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ إال حتى
الـجــولــة الـثــالـثــة مــن الـ ــدوري األملــانــي،
ليتلقى هزيمته األول ــى بسقوطه في
معقل هوفنهايم  .2-0سقوط بالتأكيد
غ ـيــر ع ــاب ــر لـلـبـطــل ال ـ ــذي ت ـ ـ ِّـوج ال ـعــام
بفارق
املاضي بلقبه الخامس املتتالي
ّ
 15نقطة عن اليبزيغ الثاني ،ولم يتلق
سوى خسارتني فقط في  34مباراة.
ص ـح ـيــح أن هــوف ـن ـهــايــم ف ــري ــق واع ــد
ومثابر بقيادة مدربه الشاب الطموح
ً
ّ
يفتقد بايرن قائدًا ألمانيًا مقاتال ومحفزًا في الملعب مع أزمة مولر (إنترنت)

خسارة سريعة غير معتادة
لبايرن منذ الجولة الثالثة
فقط أمام هوفنهايم
جوليان نايجلسمان ،لكن أن يسقط
البافاري أمامه ويظهر بموقف العاجز
واملقتنع بالخسارة مع أداء عشوائي،
هذا له دالالته بأن ما يحصل مع فريق
املـ ـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
ل ـيــس س ـحــابــة ص ـيــف ع ــاب ــرة ،ب ــل إن
بــايــرن فــي قلب مـعــانــاة ظـهــرت مبكرًا
حـتــى قـبــل ان ـط ــاق امل ــوس ــم .إذ تكفي

ال ـعــودة إل ــى ك ــأس أودي الــوديــة التي
يـنـظـمـهــا ب ــاي ــرن ف ــي مـلـعـبــه «أل ـيــانــز
أرينا» ّ
لتلمس ذلك حني سقط بثالثية
نظيفة أمام ليفربول اإلنكليزي ،حيث
كان مستسلمًا تمامًا أمام فريق املدرب
األملــانــي يــورغــن ك ـلــوب ،مـقــدمــا إحــدى
أسـ ــوأ م ـبــاريــاتــه مـنــذ س ـن ــوات ط ــوال،
ثم عاد وخسر أمــام نابولي اإليطالي
بـثـنــائـيــة نـظـيـفــة ف ــي مـ ـب ــاراة تـحــديــد
املركز الثالث.
وق ـ ـبـ ــل ذلـ ـ ـ ــك ،وخـ ـ ـ ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
للموسم فــي الجولة اآلسـيــويــة ،تلقى
ب ــاي ــرن خـ ـس ــارة ف ــادح ــة أمـ ـ ــام م ـيــان

اإليـطــالــي  ،4-0كــذلــك خـســر أم ــام جــار
األخير إنتر ميالنو .2-0
ب ـ ــدا ح ـي ـن ـهــا أن وض ـ ــع بـ ــايـ ــرن لـيــس
طبيعيًا ،رغــم أن املباريات وديــة .هذا
ما ثبت أول من أمس أمام هوفنهايم،
حـ ـي ــث ان ـف ـض ـح ــت عـ ـي ــوب الـ ـب ــاف ــاري
مجددًا بعد فوزين أولني غير مقنعني
في «البوندسليغا» ،وذلــك على مرأى
َ
رجليه القويني أولــي هونيس وكــارل
– هــايـنــز رومـيـنـيـغـيــه ف ــي امل ــدرج ــات،
الـ ـل ــذي ــن كـ ــانـ ــت ت ـع ــاب ـي ــر وج ـه ـي ـه ـمــا
املـتـجـهـمــة كــاف ـيــة لـتـعـكــس صـ ــورة ما
يجري مع فريقهما على امليدان ،الذي

كان حتى فترة قريبة مجرد ذكر اسمه
ً
كفيال بأن ُيرعب الخصوم .لكن الحال
ّ
وصل إلى أن الفرق املنافسة تخلصت
من هذا الخوف وعقدة هزيمة «البعبع
ال ـبــافــاري» ،وه ــذا مــا فعله هوفنهايم
تمامًا.
الواضح أن مشاكل بايرن عديدة ،وفي
طليعتها الضعف فــي خــط دفــاعــه ،إذ
يكفي القول إن الفريق تلقى في شباكه
هـ ــذا ال ـص ـيــف ب ــن م ـب ــاري ــات ال ـ ــدوري
وك ـ ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر األمل ــانـ ـي ــة والـ ــوديـ ــة
 18هــدفــا فــي  9م ـبــاريــات ،أي بمعدل
هدفني في كل مباراة ،وهذا رقم سيئ

جدًا لفريق يريد الفوز باأللقاب ،وفي
مقدمها «التشامبيونز ليغ» ،واألغرب
أن مـ ــن ي ـ ـقـ ــوده هـ ــو مـ ـ ـ ــدرب إي ـط ــال ــي
بحجم أنشيلوتي يشتهر كما أترابه
ب ــااله ـت ـم ــام بــال ـشــق ال ــدف ــاع ــي .إذ مــا
ً
هو واضــح أن ثمة خلال في املنظومة
الــدفــاعـيــة لـلـفــريــق ،خـصــوصــا بـعــد أن
فقدت قائدًا بحجم فيليب الم.
مسألة أخــرى ،هي أنــه لم يعد مجديًا
أن ينتظر بايرن الحلول السحرية من
الـثـنــائــي «ال ـع ـجــوز» ،الـفــرنـســي فــرانــك
ريـ ـبـ ـي ــري والـ ـه ــولـ ـن ــدي أريـ ـ ــن روب ـ ــن،
اللذين قدما كل شــيء طــوال السنوات
املاضية .وهنا كان من املهم أن يدخل
بـ ــايـ ــرن ب ـ ـقـ ــوة أك ـ ـبـ ــر فـ ــي االنـ ـتـ ـق ــاالت
الصيفية والتعاقد تحديدًا مع بديلني
عال لـ
أو على األقل بديل من مستوى ٍ
«ريبيري».
وم ـ ــن ث ــم ت ــأت ــي أزمـ ـ ــة ت ــوم ــاس مــولــر
ال ـ ــذي ت ــراج ــع م ـس ـت ــواه ب ـن ـحــو الف ــت،
ويبدو واضحًا أنــه في حالة معنوية
سيئة ،نظرًا إلى عدم ثبات وضعه مع
البافاري.
أما املسألة املهمة والفارقة في الفريق،
التي كانت دومــا مصدرًا لقوة بايرن،
فـ ـه ــي عـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود ن ـ ـجـ ــوم أو ع ـلــى
األق ــل نجم أملــانــي يتمتع بمواصفات
الشخصية األملانية املقاتلة واملحفزة
ويـقــود املجموعة ،وه ــذه نقطة مهمة
في البافاري تحديدًا ،وكانت موجودة
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة م ــع شـتـيـفــان
إي ـف ـن ـبــرغ وم ــاي ـك ــل ب ـ ــاالك وبــاس ـت ـيــان
شـفــايـنـشـتــايـغــر ،وأخ ـي ـرًا فـيـلـيــب الم،
ُ
وف ـقــدت اآلن مــع أزم ــة مــولــر ال ــذي كان
متوقعًا أن يلعب هذا الدور.
الوضع ليس على ما يــرام في بايرن،
وهو بحاجة إلى خطة طوارئ سريعة،
وهــذا واضــح .البافاري بهذه الصورة
لــن يتمكن مــن مـقــارعــة كـبــار أوروبـ ــا،
هذا أكيد.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )3

إيطاليا (المرحلة )3

ألمانيا (المرحلة )3

فرنسا (المرحلة )5

إنكلترا (المرحلة )4
ستوك سيتي  -مانشستر يونايتد 2-2
الكاميروني إيريك تشوبو موتينغ (43
و )63لستوك ،والفرنسي بول بوغبا ()45
والبلجيكي روميلو لوكاكو ( )58ليونايتد.

برشلونة  -إسبانيول 0-5
األرجنتيني ليونيل ميسي ( 26و 35و)67
وجيرار بيكيه ( )87واألوروغوياني لويس
سواريز (.)90

يوفنتوس  -كييفو 0-3
الفنلندي برباريم هيتيماي ( ،17خطأ في
مرماه) واألرجنتينيان غونزالو هيغواين
( )58وباولو ديباال (.)83

هوفنهايم  -بايرن ميونيخ 0-2
مارك أوث ( 27و.)51

مانشستر سيتي  -ليفربول 0-5
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ()25
والبرازيلي غابرييل خيسوس ( 51و)53
واألملاني ليروي ساني ( 77و.)90

ريال مدريد  -ليفانتي 1-1
لوكاس فاسكيز ( )36لريال ،وايفان ألفاريز
( )12لليفانتي.

بولونيا  -نابولي 3-0
اإلسباني خوسيه كاييخون ()66
والبلجيكي درايس ميرتينز ( )83والبولوني
بيوتر زيلنسكي (.)88

متز  -باريس سان جيرمان 5-1
إيمانويل ريفيري ( )37ملتز ،واألوروغوياني
إيدينسون كافاني ( 31و )75وكيليان مبابي
( )59والبرازيليان نيمار ( )69ولوكاس مورا
( )87لسان جيرمان.

أرسنال  -بورنموث 0-3
داني ويلبيك ( 6و )50والفرنسي ألكسندر
الكازيت (.)27
ليستر سيتي  -تشلسي 2-1
جايمي فاردي ( )62لليستر ،واإلسباني
الفارو موراتا ( )41والفرنسي نغولو كانتي
( )50لتشلسي.
إفرتون  -توتنهام 3-0
ساوثمبتون  -واتفورد 2-0
برايتون  -وست بروميتش ألبيون 1-3
بيرنلي  -كريستال باالس 0-1
سوانسي  -نيوكاسل 1-0
وست هام  -هادرسفيلد (الليلة )22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  10نقاط من 4
مباريات
 -2مانشستر سيتي  10من 4
 -3تشلسي  9من 4
 -4واتفورد  8من 4
 -5توتنهام  7من 4

ديبورتيفو ال كورونيا  -ريال
سوسييداد 4-2
أدريان لوبيز ( )27وفلورين اندوني ()50
لديبورتيفو ،ودييغو يورنتي ( )3وأسيير
إيارامندي ( 4و )86وخوانمي ()83
لسوسييداد.
ليغانيس  -خيتافي 2-1
ميغيل غيريرو ( )65لليغانيس،
واألوروغوياني ماورو أرامباري ()39
وألفارو خيمينيز ( )83لخيتافي.
فالنسيا  -أتلتيكو مدريد 0-0
اشبيلية  -إيبار 0-3
اتلتيك بلباو  -جيرونا 0-2
سلتا فيغو  -أالفيس 0-1
فياريال  -ريال بيتيس 1-3
ملقة  -الس باملاس (الليلة )22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  9نقاط من  3مباريات
 -2ريال سوسييداد  9من 3
 -3اشبيلية  7من 3
 -4أتلتيك بلباو  7من 3
 -5ليغانيس  6من 3

إنتر ميالنو  -سبال 0-2
األرجنتيني ماورو ايكاردي ( 27من ركلة
جزاء) والكرواتي ايفان بيريسيتش (.)87
التسيو  -ميالن
تشيرو إمبولي ( 38من ركلة جزاء ،و42
و )48واإلسباني لويس ألبيرتو ()49
لالتسيو ،وريكاردو مونتوليفو ( )56مليالن.
سمبدوريا  -روما (تأجلت)
أتاالنتا  -ساسوولو 1-2
كالياري  -كروتوني 0-1
فيرونا  -فيورنتينا 5-0
أودينيزي  -جنوى 0-1
بينيفنتو  -تورينو 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  9نقاط من  3مباريات
 -2نابولي  9من 3
 -3انتر ميالنو  9من 3
 -4التسيو  7من 3
 -5تورينو  7من 3

بوروسيا مونشنغالدباخ  -اينتراخت
فرانكفورت 1-0
الغاني كيفني برينس بواتينغ (.)12
ماينتس  -باير ليفركوزن 1-3
الياباني يوشينوري موتو ( )45والفرنسي
عبدو ديالو ( )57وسوات سيردار ()71
ملاينتس ،ودومينيك كوهر ( )22لليفركوزن.
هامبورغ  -اليبزيغ 2-0
الغيني نابي كيتا ( )67وتيمو فيرنر (.)74
فولسبورغ  -هانوفر 1-1
فرايبورغ  -بوروسيا دورتموند 0-0
أوغسبورغ  -كولن 0-3
هرتا برلني  -فيردر بريمن 1-1
شالكه  -شتوتغارت 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  7نقاط من 3
مباريات
 -2هوفنهايم  7من 3
 -3هانوفر  7من 3
 -4اليبزيغ  6من 3
 -5شالكه  6من 3

نيس  -موناكو 0-4
اإليطالي ماريو بالوتيلي ( 6و )60والحسن
بليا ( )18واينياتيوس كنيبي غاناغو (.)85
كاين  -ديجون 1-2
الكرواتي ايفان سانتيني ( 5من ركلة جزاء)
وسيدريك يامبيري من جمهورية أفريقيا
الوسطى ( 81خطأ في مرماه) لكاين،
وجوردان ماري ( )38لديجون.
مونبلييه  -نانت 1-0
البرازيلي دييغو كارلوس (.)76
مرسيليا  -رين 3-1
ليل  -بوردو 0-0
ستراسبورغ  -اميان 1-0
تروا  -تولوز 0-0
سانت اتيان  -انجيه 1-1
ليون  -غانغان 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  15نقطة من 5
مباريات
 -2موناكو  12من 5
 -3ليون  11من 5
 -4سانت إيتيان  10من 5
 -5بوردو  9من 5

