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برشلونة يسعى لتفادي مفاجآت ليون

ليفربول والبايرن في موقعة تكسير عظام بـ«أبطال أوروبا»
لن يكون �إياب ثمن نهائي دوري
�أبطال �أوروب���ا ،نزهة لبايرن
ميونيخ ،حني ي�ستقبل ليفربول،
�إذ يواجه م�شكلة غياب بع�ض
جنومه و�إيجاد ت�شكيلة �أف�ضل
للمباراة احلا�سمة املفتوحة على
كل االح��ت��م��االت ،رغ��م ترجيح
مراقبني ف��وز البافاريني على
الريدز.
وقبل املباراة احلا�سمة تواجه
مدرب الفريق البافاري ،نيكو
ك��وف��ات�����ش� ،صعوبات ب�سبب
ف��ق��دان��ه جل��ه��ود بع�ض العبيه
الأ�سا�سيني ،وعلى ر�أ�سهم جو�شوا
كيميت�ش ،وت��وم��ا���س مولر،
حل�صوله على بطاقة حمراء
يف م��ب��اراة ال��ذه��اب .كذلك من
املرجح �أن يغيب مهاجم بايرن
املت�ألق روبرت ليفاندوف�سكي،
حيث مل ي�����ش��ارك يف التمرين
اجلماعي ،،وخ�ضع بدال من ذلك
لتدريبات فردية ،ورمبا يغيب
�أي�ضا �آري�ين روب�ين وكورنتني
تولي�سو ،ب�سبب الإ�صابات.
وتعوي�ض كيميت�ش رمبا لن يكون
�صعبا� ،إذ من املرجح �أن يحل
مكانه رافينيا الذي �أثبت جدارته
م��ؤخ��را يف ال��دف��اع عن اجلناح
الأي����سر للفريق ،لكن جريوم
بواتينغ �أي�ض ًا ميكن �أن يعو�ض
غياب كيميت�ش ،بانتقاله من
مكانه املعتاد يف قلب الدفاع
�إلى اجلناح الأمين.
كوفات�ش ال يواجه م�شكلة مع
الدفاع� ،إذ هناك الالعب ال�شاب
نيكال�س زوله « 23عام ًا» ،الذي
ب�لاء ح�سن ًا يف خط دفاع
�أبلى
ً
بايرن ميونيخ يف مباراة الذهاب
�أمام ليفربول ،لكن م�شاركته يف
مباراة الإياب ،غري م�ؤكدة.
لكن رغم الثناء على بواتينغ
« 30عام ًا» ،ف�إن ال�شاب زوله
ميكن �أن يحل مكانه ويرتكه
امل����درب ك��وف��ات�����ش ع��ل��ى دكة
البدالء� ،إذ �أن زوله يتفوق عليه
ب�رسعته وحتركه على امل�ستطيل
الأخ�رض.

كما �أن بواتينغ يف املباريات
الأخرية مل يكن دائم ًا بامل�ستوى
ال�����ذي ظ��ه��ر ف��ي��ه مب���ب���اراة
فولف�سبورغ التي �شهدت ت�ألقه،
وارتكب العديد من الأخطاء.
لكن لي�س م��ن امل�ستبعد �أن
ي�رشك كوفات�ش كال املدافعني
هوملز وبواتينغ يف املباراة
ل�صد هجمات الريدز ،وليثبت
مل��درب املان�شافت ،يواخيم
لوف� ،أن قراره مل يكن �صائب ًا
و�أن الالعبني ال يزاالن يتمتعان
بلياقة عالية و�أداء قوي وميكن
االعتماد عليهما.
ومن املتوقع �أن يعتمد كوفات�ش
خطة دفاعية ملنع الريدز من
اخرتاق �صفوف الفريق البافاري
وهز �شباكه ،وحماولة مفاج�أة
ال�����ض��ي��وف ب��ه��ج��م��ات م��رت��دة
رّ
يح�ضها �صانع الألعاب تياجو،
ال��ذي ي�شارك معه يف حتريكه
الإ���س��ب��اين خ���ايف مارتينيز،
الذي ال يتوانى عن الرجوع �إلى
اخللف لتعزيز خط الدفاع لدى
احلاجة.
النجم الفرن�سي وعجوز بايرن
ميونيخ ف��ران��ك ري��ب�يري «36
ع��ام � ًا»� ،أي�ض ًا بكامل لياقته
وجاهز لتعزيز و�سط الفريق،
ال �سيما و�أن��ه �شارك يف �صنع
� 3أه���داف خ�لال  9دق��ائ��ق فقط
« 75و 82و »85يف م��ب��اراة
فولف�سبورغ.
ويف م��ب��اراة اخ���رى �سيحاول
بر�شلونة �أن يتفادى مفاجات
ليون الفرن�سي عندما يلعبان
اليوم يف الكامب نو وي�سعى
الرب�شا �أن ي�ضمن لنف�سه مكانا
يف دور ربع النهائي فيما يعرف
جيدا �أن االم��ر قد ال يخلو من
املفاجات ال�سيما وان نتيجة
لقاء ال��ذه��اب خ��ادع��ة بعد �أن
انتهت بالتعادل ال�سلبي بدون
�أه����داف وه��و م��ا اع��ط��ى ليون
الكثري م��ن االم���ال يف امكانية
الفوز والعبور او على اقل تقدير
التعادل االيجابي.

• جانب من لقاء �سابق لليفربول مع البايرن

كلوب يرفع راية التحدي

ماتيوس :نتيجة الذهاب جيدة وخطيرة

في مرحلة الحسم

ويرى ماتيو�س� ،أن بايرن
�أع���رب ال���دويل الأمل��اين
ميونيخ ،ه��و املر�شح
ال�سابق لوثر ماتيو�س،
الأول للتتويج بلقبي
عن ثقته يف قدرة بايرن
الدوري الأملاين ،وك�أ�س
ميونيخ ،على عبور عقبة
�أملانيا.
ثمن نهائي دوري �أبطال
وا���س��ت��ط��رد ق��ائ�لا« :قبل
�أوروبا ،على خلفية الأداء
� 4أ���س��اب��ي��ع كنت لأق��ول
اجليد الذي يقدمه الفريق
يف الوقت الراهن.
�أن بورو�سيا دورمتوند
�سيكون البطل ،لكن
ويخو�ض بايرن ميونيخ،
احلالية
اللحظة
جولة الإياب لثمن نهائي
ت�����ش�ير �إل����ى �أن
دوري �أب���ط���ال �أوروب����ا
ب������اي������رن ه��و
اليوم ،حيث يلتقي مع
املر�شح الأول
ليفربول.
يف البطولتني
وق���ال ماتيو�س ،الذي
املحليتني».
ارت����دى قمي�ص بايرن
و�أ�شاد ماتيو�س
م��ي��ون��ي��خ ،ط�����وال 12
• ماتيو�س
�أي�ضا باملدير
عاما« :التعادل ال�سلبي
ً
الفني لبايرن
بالذهاب ،نتيجة جيدة،
لكنها خطرية � ً
ميونيخ ،ال��ك��روات��ي نيكو كوفات�ش،
أي�ضا بالطبع».
و�أ�ضاف« :عندما يكون هناك حاجة لإح��راز هدف وق��ال« :كوفات�ش عرب مرحلة ال�ضعف،
�ست�سنح لليفربول � ً
أي�ضا بع�ض الفر�ص ،لكن بايرن الآن �أ�صبح ي�سيطر على الفريق ،بايرن
�سيلعب يف بيته ،و�سبق له �أن تغلب على الكثري من يعي�ش حالة من التناغم هي الأعلى منذ
وقت طويل».
الفرق يف دوري الأبطال».

املو�سم� ،إذ يت�أخر عن املت�صدر
مان�ش�سرت �سيتي بنقطة واحدة
فقط.
وا�ستطاع ليفربول ،يف مباراة
الأح��د� ،أم��ام برينلي �أن يحول
ت���أخ��ره يف ب��داي��ة امل��ب��اراة،
�إلى فوز كبري  ،2-4عن طريق
جنميه ال�سنغايل �ساديو ماين،
والربازيلي روبرتو فريمينو،
بواقع هدفني يف املباراة.
وي�أتي الفوز العري�ض قبل لقاء
ليفربول مع بايرن ميونيخ،
يف �إي����اب ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري
الأب��ط��ال ،الأرب��ع��اء املقبل،
ليزيد من ثقة الريدز ب�أنف�سهم
ورفع معنوياتهم ،وزيادة �أملهم
يف املناف�سة على �أه��م بطولة

رف��ع الأمل���اين يورغن كلوب،
املدير الفني لفريق ليفربول
الإنكليزي ،درجة التحدي �أمام
املناف�سني ،وعلى ر�أ�سهم
�سيتي،
مان�ش�سرت
م���ن �أج����ل ال��ف��وز
ب��ل��ق��ب ال����دوري
الإنكليزي لكرة
القدم ،ال�ستعادة
العر�ش املفقود
عاما.
من ً 29
وا�ستغل كلوب،
ال��ف��وز الكبري
على
،2-4
نادي برينلي،
• يورغن كلوب
�ضمن اجلولة
ال���������ـ 30م��ن
الربمييريليغ ،لإعالن احلرب �أوروبية.
على مناف�سيه ،والتم�سك بح�صد وقبل املباراة الأخرية مع برينلي� ،أخفق ليفربول
يف هز �شباك خ�صمه يف ثالث من مبارياته الأربع،
البطولة الغائبة.
وقال الأملاين ،يف ت�رصيحات بينها ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مع بايرن
�صحافية« :الر�سالة هي :لن ميونيخ ،وهو ما يثري الت�سا�ؤل عن قدرة هجوم
ينجو منا �أح��د� ،إذا تابعنا فريق كلوب التناف�سية مع الكبار وانتزاع اللقب
اللعب كما فعلنا مع برينلي ،املحلي �أو الأوروبي.
مزيجا مثال ًيا بني لعب لكن مدرب الريدز ال يقبل �أي �شك يف قدرات فريقه
كان
ً
كرة القدم ،والكفاح �ضد اخل�صم وثقته بنف�سه وقوة خط هجومه ،قائالً« :لي�ست
لدينا م�شكلة بالن�سبة للثقة بالنف�س ،حتى يف
والظروف اخلارجية».
و�أبدى املدرب الأملاين املت�ألق مباراتنا مع �إيفرتون ،حني ن�سجل � 5أهداف يف
يف الربمييريليغ ،ثقته بفريقه مرمى وات��ف��ورد ،يكون لدينا �أف�ضل هجوم يف
والعبيه ،و�إثبات قدرتهم على العامل ،وحني ال ن�سجل �أي هدف تكون لدينا
املناف�سة وان��ت��زاع اللقب هذا م�شكلة يف الهجوم!».

ترقب لحالة المهاجم
ليفاندوفيسكي

• ليفاندوفي�سكي

�أث��ار املهاجم البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي قلق جماهري بايرن
ميونيخ الأمل����اين قبل مواجهة
ليفربول الإنكليزي ،اليوم ،يف �إياب
ثمن نهائي دوري� ،أبطال �أوروبا.
وك�شف احل�ساب الر�سمي للنادي
البافاري عرب موقع «تويرت»،ام�س
الثالثاء ،عن غياب الدويل البولندي
عن تدريبات الفريق اجلماعية.
و�أو�ضح البيان �أن ليفاندوف�سكي
اكتفى بخو�ض تدريبات منفردة

داخ��ل مركز الأداء� ،إل��ى جانب
الثنائي �آريني روبن وكورينتني
تولي�سو .كما غ��اب املهاجم
الأملاين توما�س مولر عن املران
� ً
أي�ضا ،حيث �أو�ضح النادي �أن
غيابه جاء لأ�سباب عائلية .يذكر
�أن البايرن يوا�صل ا�ستعداداته
خلو�ض مواجهة �ضد الريدز على
ملعب �أليانز �أرينا ،بعدما انتهت
م��ب��اراة ال��ذه��اب بالتعادل بدون
�أهداف.

خاميس يحذر من سرعات
الريدز العالية

صالح يضحي بلقب األبطال

من أجل جمهور األنفيلد
و�ضع حممد �صالح جنم ليفربول �أولوية لتتويج
فريقه بلقب ال��دوري الإنكليزي هذا املو�سم،
مف�ضال �إياه عن لقب دوري �أبطال �أوروبا.
وقال �صالح يف م�ؤمتر دعائي �أقيم يف ملعب
�أنفيلد�« :أكدت قبل بداية املو�سم� ،أنه لدينا
طموح يف الفوز بالدوري فاملناف�سة �صعبة
ج��دا وم��ن ال�صعب تعوي�ض �أي نقطة نفرط
بها ،يتبقى  8مباريات �صعبة لنا وملان�ش�سرت
�سيتي ،و�أمتنى تعرث املناف�س ،ن�ؤمن بقدرتنا
على الفوز بالدوري ،البد �أن يكون لدينا هذا
ال�شعور يف هذا التوقيت من املو�سم».
و�أ���ض��اف املهاجم امل�رصي« :ب�رصاحة �أكرث
بطولة �أحبها دوري �أبطال �أوروبا� ،أراها الأكرب
بالن�سبة يل ،ولكن حلم املدينة هو لقب
الدوري ،لذا من املمكن الت�ضحية بالأبطال،
و�إذا فزنا باللقبني �سيكون �أمرا جيدا».

و�أ�شار« :ال�ضغط كبري لأنني و�صلت �إلى مكانة
مل ي�صل �إليها �أي العب م�رصي �أو عربي �أو
�إفريقي ،ولكن ال �ألتفت ملا يرتدد عني يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،لأنني �أعلم جيدا
ما �أحتاجه وما ينق�صني لتطوير �أدائي ،هذا
هو الفارق بيني وبني �أي �شخ�ص م�رصي �آخر،
ف�أنا حري�ص على التعلم دائما ،وبد�أت �أحب
ال��ق��راءة ،فهي ت�ساعدين كثريا على جتاوز
ال�ضغوط التي �أتعر�ض لها ،وجتعلني قوي ًا
ذهنيا ومتوازن ًا عقليا».
وعن ارتباط ا�سمه باالنتقال �إلى �أندية �أخرى
مثل ريال مدريد ويوفنتو�س ،رد حممد �صالح:
«�إنها �شائعات ترتدد يف و�سط املو�سم بل يف
�أهم مرحلة يل وللفريق ب�شكل عام ،الكالم
عن �سوق االنتقاالت �سابق لأوانه ،لأنه
�سيبد�أ يف يونيو ويوليو».

• حممد �صالح

حذر الكولومبي خامي�س رودريغيز ،جنم
بايرن ميونيخ ،زمالءه من نقطة قوة ليفربول
الإنكليزي ،قبل املواجهة املرتقبة بني الفريقني،
اليوم ،يف �إط��ار مناف�سات �إي��اب ثمن نهائي دوري
�أبطال �أوروبا.
وخالل مقابلة مع املوقع الر�سمي للبوند�سليغا ،قال
خامي�س« :يتوجب علينا تقدمي مباراة مثالية على
ملعبنا من �أجل العبور للدور املقبل».
و�أ�ضاف« :ليفربول لديه العبني فائقي ال�رسعة،
وي�����ش��ع��رون ب��ال��راح��ة عندما يح�صلون على
امل�ساحات ،لهذا ال�سبب يجب �أن نلعب
برتكيز ع� ٍ
�ال ،ودخ��ول املباراة بحافز
كبري للظهور ب�شكل جيد».
ويحتاج البايرن لتحقيق الفوز ب�أي
نتيجة بعد التعادل بدون �أهداف يف
مباراة الذهاب ،التي �أقيمت على
ملعب �أنفيلد.
وعن ذل��ك ،قال رودريغيز�« :أعتقد
ن���ظ���را
�أن��ن��ا ب��ح��اج��ة للتحلي ب��احل��ذر،
ً
ل�رسعتهم الفائقة يف الهجمات املرتدة ،لكني �أ�ؤمن
بامتالكنا كافة الفر�صة للعبور للدور املقبل».
واختتم�« :أتوقع �أن نحظى بدعم هائل من اجلماهري
يف ملعب �أليانز �أرينا ،والتي �ستوا�صل حتفيزنا
ودفعنا للأمام ،لبذل �أق�صى ما لدينا يف
املباراة».

• خامي�س رودريغيز

