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الرياضية

بيب: مهمتنا صعبة
أعرب االسباني بيب غوارديوال املدير الفني لفريق 
بايرن ميونيخ عن سعادته بعدما بات بايرن على بعد 
فوزي���ن فقط من أجل االحتفاظ بلقب البوندس���ليغا 

للموسم الثالث على التوالي.
وقال غوارديوال: نظهر بش���كل مثالي في املسابقة 
احمللية ونسيطر بقوة على خصومنا، ولكننا نعاني 

قاريا بسبب الغيابات املؤثرة.
وتطرق مدرب بايرن للحديث عن لقاء فريقه املرتقب 
م���ع ضيفه بورتو البرتغالي في إي���اب دور الثمانية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوضح غوارديوال: »إنن���ي فخور للغاية بالعبي 
فريق���ي، ولدينا اآلن مباراة مهم���ة في دوري األبطال 
مس���اء اليوم، بطبيعة احلال ستكون املباراة صعبة، 

ولكنه هدف كبير نسعى لتحقيقه«.

رفض البرازيلي داني ألڤيس مايقال حول ان فريقه 
برشلونة ضمن بنسبة كبيرة تأهله الى نصف نهائي 
دوري األبطال، مشيرا في الوقت نفسه الى انه ال ميكن 
التكهن مبا سيحدث في مباراة االياب رغم انهم ميتلكون 
ميزة ضئيلة للفوز في الذهاب. وقال ألڤيس »نتيجتنا 
في حديقة االمراء ميزة مهمة ولكن ليس���ت حاسمة، 
هذه املباراة تأتي في الوقت املناس���ب ومع أقصى قدر 
من القوة«. وأضاف »في باريس رأيت فريقا يقاتل من 
اجل اللقب وكنا في وضع جيد بامليدان، وشخصيتنا 

هي التي  ميزتنا«.
وتابع »لدينا ش���خصية والشخصية واللعب هما 
السبيل الوحيد لتحقيق األهداف في دوري أبطال أوروبا 
وال ميكن التكهن بالنتيجة ألننا ال نعلم ما س���يحدث 
وال ميكننا التفكير في أي ميزة، ولكن ما يتعني علينا 
فعله هو السيطرة على املباراة ومحاولة التسجيل منذ 
الدقيقة االولى ألنها الطريقة الوحيدة التي ميكننا من 
خاللها التغلب على باريس سان جرمان املتسلح هذه 

املرة بأبرز جنومه«.

البرازيلي ألڤيس قلق من انتفاضة اخلصم

»بي أس جي« بحاجة إلى معجزة في »الكامب نو«

مصيرية لـ »الپاڤاري« أمام »التنني البرتغالي«
سيكون بايرن ميونيخ األملاني أمام مهمة صعبة لكن ليست 
مستحيلة أمام ضيفه بورتو البرتغالي، فيما يسعى برشلونة 
اإلسباني لتجنب أي مفاجأة مستبعدة من ضيفه باريس سان 
جرمان الفرنسي، وذلك عندما يتواجهان معهما اليوم في إياب 

الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
على ملعب »اليانز ارين���ا«، اعترف مدرب بايرن ميونيخ 
اإلس���باني بيب غوارديوال بان على فريقه مقاربة لقاء بورتو 
كمباراة »نهائي���ة« إذا ما أراد التأهل إلى الدور نصف النهائي 

للمرة الرابعة على التوالي.
وأصبحت آم���ال »الپاڤاري« ال���ذي يعاني من لعنة 
اإلصابات، بتكرار سيناريو 2013 وإحراز ثالثية الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا مهددة بعد خسارته 

األربعاء املاضي أمام بورتو 1-3 في لقاء الذهاب.
ويعاني فريق املدرب بيب من لعنة اإلصابات 
إذ يفتقر ل� 8 من العبيه وعلى رأس���هم النجمني 
الهولندي اريني روبن والفرنسي فرانك ريبيري 
إضافة إلى النمساوي دافيد االبا، ما دفع بطبيب 
الفريق هانتس � ويلهلم مولر � وولفاهرت إلى 
ت���رك منصبه بعد 40 عاما م���ع النادي، عازيا 

السبب إلى فقدان الثقة بالطاقم الطبي.
ومن املؤكد أن بايرن بحاجة إلى العمل على 
دفاعه املهزوز ال���ذي انهار أمام الضغط الذي 
مارس���ه بورتو في لقاء الذه���اب الذي جاءت 
فيه جميع أهداف األخير م���ن أخطاء دفاعية 
لإلسباني تشابي الونس���و والبرازيلي دانتي 

وجيروم بواتنغ.
ويتجه بايرن حلسم لقب الدوري األملاني، لكن 
اخلروج من الدور ربع النهائي ملسابقة دوري 
أبط���ال أوروبا قد يعكر فرحة الپاڤاري 

ويلقي بظالله على موسمه الناجح.
وق���د تلقى فريق غوارديوال دفعة 
معنوية مهمة بعد أن عاود قائد املنتخب 
األملاني باستيان شفاينشتايغر متارينه 
مع الفريق ام���س األحد، وخاض القائد 
الثاني في النادي حصته التمرينية األولى 
منذ إصابته أمام بوروسيا دورمتوند في 

الرابع من الشهر اجلاري.
وم���ن احملتم���ل أن يش���ارك 
»شفايني« ضد بورتو في ظل 
الغيابات العديدة التي يعاني 
منها العمالق األحمر، كما 
سيتمكن غوارديوال من 
االعتم���اد على مواطنه 
الظهير خوان برنات، 
كما عاود القائد فيليب 
التماري���ن بعد  الم 
تعافيه من مشكلة 

في اجلهاز الهضمي.
ويخوض بورتو الذي يصل إلى الدور ربع النهائي للمرة 
األولى في املواسم الستة األخيرة، أسبوعا حاسما إذ انه 
سيتواجه مع غرميه األزلي بنفيكا حامل اللقب واملتصدر 
األحد املقبل في املرحلة ال���� 30 من الدوري احمللي في 
مباراة مصيرية بعد أن أبقى الفارق الذي يفصله عن 
األخير إلى 3 نقاط بفوزه السبت على أكادمييكا 0-1 

في مباراة أجرى خاللها املدرب اإلس���باني خولني 
لوبيتيغوي 9 تعديالت من أجل إراحة العبيه 

األساسيني استعدادا للفصل الثاني من املواجهة 
مع النادي الپاڤاري.

وفي املواجهة الثانية، يواجه باريس 
سان جرمان مهمة شبه مستحيلة أمام 
مضيفه برش���لونة بعد أن سقط ذهابا 
على أرض���ه 1-3، ما مهد الطريق أمام 
النادي الكاتالوني لبلوغ نصف النهائي 
للمرة السابعة في املواسم الثمانية 
األخيرة وعقد مهمة النادي الباريسي 
بالوصول إلى دور ال� 4 للمرة الثانية 
فقط في تاريخه بعد موسم 1994-

.1995
ويبدو أن���ه من الصعب جدا على 

فريق املدرب ل���وران بالن أن يتجنب 
اخلروج من ربع النهائي للموسم الثالث 

عل���ى التوالي، خصوصا أن برش���لونة 
الذي س���بق أن أنهى مشواره منافسه في 

هذا الدور عام 2013 حتى لو عاد إليه جنماه 
الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش واإليطالي 

مارك���و فيراتي اللذان غابا عن الذهاب بس���بب 
اإليقاف.

وميلك »البارس���ا« فرصة إحراز الثالثية 
هذا املوس���م إذ حافظ في الدوري على فارق 
النقطتني الذي يفصله عن مالحقه وغرميه ريال 
مدريد بعد فوزه على منافسه القوي ڤالنسيا 
2-0 السبت، كما يتواجد في نهائي مسابقة 
ال���كأس، حيث يتواجه مع اتلتيك بلباو في 

29 مايو املقبل.
وس���يعود إلى سان جرمان قائده 

الذي  البرازيل���ي تياغو س���يلفا 
أصيب في لق���اء الذهاب وترك 
مكانه ملواطنه دافيد لويز الذي 
كان محط س���خرية وس���ائل 
التواصل االجتماعي واإلعالم 
بعد الكرتني اللتني مررهما 
س���واريز بني س���اقيه في 
طريقه للتسجيل في مرمى 

النادي الباريسي.

موين يدير بايرن وبورتو
اختار االحتاد األوروبي لكرة القدم احلكم النرويجي سفني أودفار موين 
إلدارة لقاء برشلونة وباريس سان جرمان في إياب ربع نهائي دوري األبطال. 
وكانت آخر مباراة قد أدارها موين بالبطولة األوروبية في 17 مارس املاضي 
بني موناكو وأرسنال والتي انتهت بفوز النادي اإلجنليزي بهدفني نظيفني. فيما 
سيدير اإلجنليزي مارتن أتكينسون مباراة بايرن ميونخ وبورتو على ملعب أليانز 
أرينا، علما بأن نتيجة الذهاب كانت لصالح النادي البرتغالي بثالثة أهداف لهدف.

ألڤيس
يرفض التهاون

مولر: نثق 
في أنفسنا 
وقادرون 
على التأهل

ميتلك بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم سبعة ألقاب أوروبية في سجل 
إجنازاته من بينها خمس���ة في دوري 
أبطال أوروبا، لكنه لم يسبق له قلب 
النتيجة ملصلحته بعد تأخره بهدفني 
خارج أرضه في تاريخ مشاركاته في 

البطولة القارية.
وتعويض الهزمي���ة التي مني بها 
بايرن أم���ام بورت���و البرتغالي 3-1 
هو اإلجن���از التاريخي الذي يحتاجه 
بايرن من أجل الصعود للمربع الذهبي 
واحلفاظ على أمله في حتقيق الثالثية 
للمرة الثانية خالل آخر ثالثة أعوام.

وقال توم���اس مولر مهاجم بايرن 
ميونيخ في مؤمتر صحافي إن فريقه 
املب���اراة باندفاع  أال يخ���وض  يجب 
ويستنفد أسلحته ببساطة. وأضاف 
»الفريق مفعم بالطاقة. نثق في أنفسنا 
لكنن���ا ال نتحمل ارت���كاب العديد من 

األخطاء«.
وكان بايرن ميونيخ قد أخفق في 
حتقيق مهمة مشابهة خمس مرات من 
أمام تشلسي اإلجنليزي  قبل، آخرها 

في بطولة عام 2005.
ومع ذلك، ميكن للفريق أن يستمد 
احلماس مما حقق���ه في كأس االحتاد 
األوروبي )الدوري األوروبي حاليا( في 
موسم 1988 � 1989 عندما تعادل بايرن 
مع إنتر ميالن اإليطالي وتأهل بقاعدة 

احتساب الهدف خارج األرض.
وسيتولى مهام اخلط الهجومي لبايرن 
الثالثي مولر وروبرت ليفاندوفسكي 
وماري���و غوتزه حيث الي���زال آريني 
روب���ن غائب���ا لإلصابة. 
الفني  املدي���ر  وق���ال 
غوارديوال  جوسيب 
إنه ال يعتقد أن فرانك 
ريبيري سيتعافى في 
الوقت املناسب للمشاركة، 

ولكن الفريق تلقى أنباء سارة بعودة 
باستيان شفاينشتايغر وفيليب الم.

ويعد الم، الذي قال إن بايرن ميونيخ 
لم يستهن ببورتو في مباراة الذهاب 
وإمنا »ارتكب عدة أخطاء«، واحدا من 
أربع���ة العبني )مع جي���روم بواتينغ 
وجوان بيرنات ومانويل نوير( يقفون 
على بعد بطاقة واحدة من تلقي عقوبة 

اإليقاف.
ومع ذلك تبدو مسألة جتاوز دور 
الثمانية األكثر أهمية من التفكير في 
مش���كالت الدور قبل النهائي، خاصة 
أن الهزمية س���تؤثر بشكل كبير على 
مشوار غوارديوال التدريبي في أملانيا، 
بغض النظر عن النتائج احمللية، بعد 
أن خس���ر بايرن أمام ريال مدريد في 
الدور قبل النهائي للبطولة األوروبية 

باملوسم املاضي.
وكان بايرن ميونيخ قد توج بثنائية 
الدوري والكأس في أول مواسمه حتت 
قيادة غوارديوال، وفي املوسم احلالي 
بات قريبا للغاية م���ن اعتالء منصة 
التتويج بالبوندس���ليغا وينافس في 
الدور قبل النهائي من بطولة الكأس.

ومع ذل���ك تأتي احملاس���بة األهم 
للمدرب حسب نتائج الفريق بالبطولة 
األوروبية. وقد أعلن ماتياس س���امر 
مدير الكرة بوضوح أنه يتوقع تتويج 

الفريق احلالي.
وقال س���امر »ه���ذه املجموعة من 
الالعبني بالفريق اس���تثنائية وال بد، 
برأيي، أن تت���وج مجددا بلقب دوري 
أبطال أوروبا هذا املوسم أو في املوسم 

املقبل«.
ودعم غوارديوال العبيه بالتأكيد على 
أن العودة وتعويض اخلسارة ذهابا اليزال 
في املتناول، وصرح قائال »يجب علينا 
تكريس كل جهودن����ا في املباراة. نحن 

بحاجة الى الكفاح وميكننا التقدم«.
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