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كلوب: »كامب نو« مجرد ملعب

روبن يعود لتدريبات الباڤاري

مدرب ليڤركوزن: 
لم نفقد األمل في »األبطال«

ستيفينز يدافع عن قرار 
معاقبة بن طالب

حتــدث مــدرب ليڤربــول 
يورغن كلوب عن الفرق التي 
يتمتع مبشاهدتها، خصوصا 
برشلونة، خصمه املقبل في 
دوري أبطال أوروبا بنصف 
النهائي. وأوقعت قرعة دوري 
األبطال ليڤربول أمام الفريق 
الكاتالونــي، إذ يلعب لقاء 
الذهاب األسبوع املقبل على 
ملعب »كامب نو«، ويخوض 
مباراة العودة بعدها بسبعة 
أيام في »أنفيلد«. وقال كلوب 
مــع »دازون«: »عندما أملك 

الوقت أحب مشاهدة دورمتوند، مازلت متعلقا بهم، لكن هناك 
ثالثة فرق أخرى كذلك، مان سيتي، توتنهام، وبرشلونة«. وعن 
مواجهة الفريق الكاتالوني: »كان من املهم مواجهة ريال مدريد، 
ولكن لم أواجه برشــلونة، أمامهم ال تكون أبدا مرشــحا، وهنا 
يكون عليك التكيف وإيجاد احللول، هذا أمر خاص«. وعاد كلوب 
بالذاكرة الى مواجهة ودية في ٢٠١٦ أمام بوروسيا مونشنغالدباخ 
على ملعب »كامب نو«: »وقتها أدركت أن هذا امللعب ليس معبدا، 

ولكن مجرد ملعب، وهذا أمر مهم«.
وختم حديثه عن املنافسة محليا وقاريا: »ريال مدريد تنازل 
عــن رونالدو، الفريق البافاري مير بفترة انتقالية، فرق عدة 
في مرحلة تغيير، في إجنلترا فرق القمة متلك معدل أعمار 
جيــدا، وهناك مواهب عدة، الكــرة اإلجنليزية عموما في 

خير، ولكن هذا ليس ضمانا للمستقبل«.

شارك اجلناح الهولندي 
املخضــرم اريني روبن في 
تدريبــات بايــرن ميونــخ 
متصــدر الــدوري األملانــي 
لكــرة القدم أمس. وعاد روبن 
لتدريبات النادي الباڤاري بعد 
تأهل فريقه إلــى نهائي كأس 
أملانيا عبــر الفوز على ڤيردر 
برميــن 3-٢. ولــم يشــارك 
روبــن فــي أي مباراة 
منذ نوفمبر املاضي 
إصابــة  بســبب 
عضليــة. ويقضي 

روبن البالغ من العمر 35 عاما آخر موسم له مع بايرن 
ميونخ. وقال نيكو كوڤاتش مدرب بايرن »إنه يشعر بتحسن، 

مستواه يدعو إلى التفاؤل«.

أكــد بيتر بوش مدرب باير ليڤركــوزن األملاني أنه لم يفقد 
األمل في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
وقبل مبــاراة ليڤركوزن امــام مضيفه اوغســبورغ اليوم 
يحتل الفريق املركز السابع في جدول ترتيب البوندسيغا مع 
تبقي أربع جوالت على نهاية املوسم. وقال بوش »التأهل إلى 
الــدوري األوروبي أو دوري أبطال أوروبا يعد أمرا جيدا لكننا 
نتطلــع لدوري األبطــال«. وأضاف »نواجه اوغســبورغ الذي 
يتحلى بالثقة ويظهر بشــكل جيد، ولكننا أيضا حتسنا كثيرا 

في الفترة املاضية وننظر إلى كل مباراة على حدة«.

دافع مدرب شالكه هوب ستيفينز عن قرار معاقبة الالعب 
اجلزائري نبيل بن طالب بالتدريب مع الفريق الرديف )حتت 
٢3 عاما( كإجراء تأديبي ضده ولم يفصح ستيفينز عن أسباب 
هذا القرار، وقــال »صدقوني لم نكن لنتخذ هذه املعايير دون 
أســباب«. وأضاف »أعتقد أنه أمر مؤســف أننا فعلنا ذلك لكن 

لم يكن أمامنا أي حل آخر«.
وكان بن طالب عاد لتدريبات الفريق األول في وقت سابق 
من الشــهر اجلاري، بعدما قام الهولندي هوب ستيفنز مدرب 
شالكه املؤقت بإيقافه في ١7 مارس املاضي بسبب سوء سلوكه، 
قبل أن تتم معاقبة الالعب مجددا لكن دون الكشف عن األسباب.

التسيو: عناصر ال متثلنا
مسؤولة عن »الفتة موسوليني«

ألقى التســيو باللوم على »عناصر ال 
متثلــه« بعد رفع بعــض جماهيره الفتة 
تشيد ببينيتو موسوليني وإطالق إهانات 
عنصرية ضد أحد العبي ميالن في حادثني 
منفصلني بقبل نهائــي كأس إيطاليا أول 
من امس. ونشــرت صحيفة »جازيتا ديلو 
ســبورت« مقطع ڤيديو مصــورا جلماهير 
التســيو أثناء توجيه إهانــات عنصرية إلى 
تيموي باكايوكو العب وسط ميالن خارج ملعب 
سان سيرو قبل املباراة وخالل فترة اإلحماء أيضا.

وفي وقت سابق مت تصوير مجموعة من اجلماهير 
أثناء الكشف عن الفتة كتب عليها »حتية إلى بينيتو 
موسوليني« في وسط املدينة. وقال النادي في بيانه 
أمس »التسيو يتعامل بوضوح مع السلوك واألحداث 
التي ال تعكس بأي شــكل من األشكال القيم الرياضية 
التي يدعمها ويساندها النادي على مدار ١١٩ عاما. يرفض 
النادي النظرة املبسطة لبعض وسائل اإلعالم التي تعتبر 
أن التسيو مســؤوال بالكامل عن أفعال تقوم بها عناصر ال  

متثله ألسباب بعيدة كل البعض عن الرياضة«. 

برشلونة يبحث عن التتويج 
في معقله أمام ليفانتي

دورمتوند يواجه شالكه في »ديربي الرور«

»كأس فرنسا« 
بني سان جرمان ورين غداً

ســينال برشــلونة فرصة حلسم لقبه 
الثاني تواليا والثامن منذ ٢٠٠٩، بحال فوزه 
على ضيفه ليفانتي في املرحلة اخلامسة 
والثالثني من الدوري اإلسباني غدا السبت.
ويسعى فريق املدرب إرنستو فالفيردي 
الى الثالثية التي سبق له الظفر بها عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١5. قبــل مواجهتيه املرتقبتني 
ضد ليڤربول اإلجنليزي في نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا )١ و7 مايو(، ونهائي 

كأس إسبانيا ضد ڤالنسيا في ٢5 منه.
وكان برشلونة الفائز الثالثاء املاضي 
على مضيفه أالفيس ٢-٠، بحاجة الى أن 

يحقق ڤالنسيا فوزه األول بني جماهير 
أتلتيكــو منذ ١٢ فبرايــر ٢٠١٢، ليحتفظ 

باللقب ويحسم البطولة قبل أربع مراحل على 
ختام املوسم. لكن العبي املدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني رفضوا الرضوخ وتسليم اللقب للنادي 
الكاتالوني دون مقاومة، وأجلوا تتويجه بإحلاقهم 
الهزمية الثانية فقط بفالنسيا في مبارياته الـ٢3 
األخيــرة في مختلف املســابقات، ومنها الدوري 
األوروبــي »يوروبا ليــغ« الذي بلغ دوره نصف 
النهائي ملالقاة أرسنال اإلجنليزي، وكأس إسبانيا 
التي بلغ مباراتها النهائية مع برشلونة حامل 

اللقب.
ويدين أتلتيكو بفوزه للبديل األرجنتيني 

أنخل كوريا الذي ســجل هدف النقاط الثالث في 
الدقيقة 8١ من لقــاء تقدم فيه فريقه مرتني قبل أن 

يعود ڤالنسيا ويدرك التعادل.
ويسعى أتلتيكو لضمان الوصافة عندما يستضيف 
بلد الوليد غدا السبت. ويتقدم »األتلتي« الوصيف 
على ريال مدريد الثالث بـ7 نقاط قبل ثالث جوالت 

علــى نهاية الــدوري. وارتدت مبــاراة أول من امس 
أهمية كبرى لفالنسيا أيضا، إذ يصارع للمشاركة في 

دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل، وهو يحتل املركز 
اخلامس بفارق نقطتني عن خيتافي الرابع.

وفاز أتلتيك بلباو الســابع على مضيفه ليغانيس. 
وتعادل ســلتا فيغو مع مضيفه إسبانيول ١-١. وحقق 

ليفانتي فوزا هاما على ريال بيتيس 4-٠.

بإمكان بوروسيا دورمتوند أن 
يضــع املزيد من الضغوط على 
بايرن ميونخ، عندما يستضيف 
فريق شــالكه في مبــاراة مهمة 
للفريقني غدا السبت في املرحلة 
احلادية والثالثــني من الدوري 
األملاني )بوندسليغا(. إذا حقق 
دورمتوند، الذي يدربه لوســني 
فافري، الفوز سيتصدر الفريق 
جــدول الترتيب بفارق نقطتني 
الــذي  بايــرن ميونيــخ،  أمــام 
سيواجه فريق نورنبرغ املهدد 

األحد املقبل.
4٢ نقطة تفصل دورمتوند عن 
شــالكه، الذي يريد الفوز بنقاط 
املبــاراة كاملة لالبتعاد عن خطر 
الهبــوط، ولكن ديربــي »الرور« 

يخضع لقواعده اخلاصة.
وفي آخر مرة تواجد فيها شالكه 
على ملعب سيغنال إيدونا بارك، 
متكن من قلــب تأخــره برباعية 
نظيفة، إلــى تعادل 4-4. وبينما 
كانت اإلثارة في املوسم املاضي على 
األهداف الغزيرة التي سجلت، رمبا 
يقدم الفريقان عرضا جيدا ليتذكرا 
مباراة جمعتهما في دورمتوند في 
٢٠٠7 عندما خســر فريق شالكه 
بثنائية نظيفة وهــو في طريقه 
للقب الدوري أمام فريق دورمتوند، 
الذي لم يكن لديه ما يلعب له في 

تتجه األنظار غدا إلى نهائي كأس فرنسا الذي يجمع بطل الدوري 
الفرنسي باريس سان جرمان وفريق رين في نهائي كأس فرنسا.

وكان النادي الباريسي قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على على 
نانت 3-٠. بينما بلغ رين النهائي بفوزه على ليون في نصف النهائي 3-٢.
ويبدو أن سان جرمان في طريقه لالحتفاظ بلقب البطولة للمرة 

اخلامسة على التوالي ملا ميتلك من ترسانة من الالعبني.
كما يبحث النادي الباريسي عن حتقيق لقب ثان بعد لقب الدوري 
ملصاحلــة جماهيره بعد خروجه غير املتوقــع على يد مان يونايتد 

االجنليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أملانيا
تفوق بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر برمين 3-٢ أول من امس 
في الدور نصف النهائي ملســابقة كأس أملانيا فــي كرة القدم، ليبلغ 
املباراة النهائية، حيث سيالقي اليبزيغ الذي ضمن تأهله على حساب 

هامبورغ من الدرجة الثانية.
وشــهدت املباراة إثارة الفتة في الشــوط الثاني، اذ متكن برمين 
مــن قلب تأخره بهدفني نظيفني الــى تعادل في ظرف دقيقة، قبل أن 
يــرد النادي البافاري ســريعا بركلة جزاء لهدافــه الپولندي روبرت 

ليفاندوفسكي.
ويحمــل بايرن الرقم القياســي في عدد ألقــاب الكأس، اذ توج ١8 
مرة آخرها عام ٢٠١٦، علما بأنه خســر بنتيجة ١-3 في نهائي العام 
املاضي، أمام اينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه حينها الكرواتي 

نيكو كوفاتش، املدرب احلالي للفريق البافاري.
أما برمين، فتوج ست مرات آخرها عام ٢٠٠٩، وكان يبحث عن النهائي 
األول له منذ ٢٠١٠ عندما خسر أمام الفريق البافاري برباعية نظيفة.

وستجمع املباراة النهائية املقررة على امللعب األوملبي في برلني في 
٢5 مايو، بني بايرن واليبزيغ الذي كان قد بلغ النهائي للمرة األولى 

في تاريخه، بفوزه على هامبورغ 3-١.
وبــدأ بايرن اللقاء ضاغطا، وانتظر حتى الدقيقة 3٦ لكســر التعادل 

السلبي بهدف ليفاندوفسكي.
وفي الشــوط الثاني، عزز 

مولر التقدم بهدف في الدقيقة ٦3.
لكن برمين ضرب بقوة مفاجئة، 

ومتكن من تســجيل هــدف تقليص 
الفارق في الدقيقة 74 عبر أوساكو، قبل 

أن يســجل األخير بنفسه في الدقيقة 
75، هدف التعادل.

لكن بايرن لم يتأخر في استعادة 
تقدمه، اذ انتزع كومان ركلة جزاء، 

انبرى لها ليفاندوفسكي )8٠(.

كأس إيطاليا
عاد التسيو من ملعب »سان سيرو« 

بفوز على مضيفه ميالن ١-٠ في إياب الدور 
نصف النهائي ملســابقة كأس إيطاليــا، منتزعا بطاقة 

النهائي العاشر في تاريخه املتوج بستة ألقاب. وأنهى فريق 
العاصمة حلم الفريق الشــمالي ميالن بالعودة الى ســاحة 
األلقــاب الكبرى للمرة األولى منــذ ٢٠١١. واعتقد ميالن أن 
بخروج يوڤنتوس، بطل األعوام األربعة املاضية والفائز 

عليــه في نهائي ٢٠١8، من الدور ربع النهائي وتعادله 
ذهابا مع التســيو دون أهداف، سيكون أمام فرصة 
الستعادة مكانه على منصة التتويج وإحراز لقبه 

الكبير األول منذ بطولة الدوري احمللي عام ٢٠١١.
لكن هذا احللم انتهى علـــــى يـــــد األرجنتيني 

خواكني كوريــــــــا الذي حســـــــم هـــــــذه 
املواجهة احلساسة بني الفريقني بتسجيلــــه 

الهدف الوحيد في الدقيقــــــة 58 مــــــن 
اللقاء.

شتوتغارت، البطل حني ذاك.
هذه املرة، الوضــع معكوس، 
حيث إن آمال فريق دورمتوند في 
اللقب قائمة، حتى ولو كان شالكه 

رصيــد له من النقــاط حتى هذه 
اللحظة من املوسم، حيث حقق ٦٩ 
نقطة من 3٠ مباراة، وفاز الفريق 
بخمس مباريات من آخر ست ولديه 
الفرصة لالحتفــال بالفوز مرتني 
بالديربي في موســم واحد للمرة 

األولى منذ ٢٠١٢.
ومنذ عام ٢٠٠٠، فاز دورمتوند 
بأربع مباريات فقط من ١٩ مباراة 

جمعته على أرضه مع شالكه.
فــي الوقــت نفســه، بإمكان 
الثالث  اليبزيغ صاحــب املركز 
أن يحســم املشــاركة في دوري 
أبطال أوروبا، من خالل فوزه على 
فرايبورغ، الذي سيتأكد بقاءه في 
دوري الدرجــة األولى من خالل 

حتقيق الفوز في هذه املباراة.
ويتعــني على برمين تضميد 
جراح خروجه مــن الكأس عند 

مواجهة فورتونا دوسلدورف.
ويلتقي شــتوتغارت، صاحب 
املركز الثالث من القاع مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ اخلامس.
آينتراخت فرانكفورت  ويلعب 
الرابــع، مع هيرتــا برلني، ويلتقي 
هانوڤــر مــع ماينــز، وهانوفر مع 
فولفسبورغ يوم األحد، فيما تفتتح 
مباريات هذه اجلولة مبواجهة جتمع 
بني أوغســبورغ وضيفه 

باير ليفركوزن.

لديــه الكثير ليلعب لــه، بعكس 
دورمتوند قبل ١٢ عاما.

وحقــق دورمتونــد 
بالفعــل ثانــي أفضل 

بايرن يقهر برمين ويواجه اليبزيغ في »نهائي الكأس«

اليوم قبل األخير من نهاية املوسم.
اخلســارة فــي تلــك املبــاراة 
جعلت شــالكه ينهي املوســم في 
املركز الثاني، بفارق نقطتني خلف 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة 36(

١٠beIN SPORTS HD٢ليڤربول - هادرسفيلد

أملانيا )املرحلة 31(
٩:3٠beIN SPORTS HD5أوغسبورغ- باير ليڤركوزن

فرنسا )املرحلة 34(
٩:45beIN SPORTS HD٦بوردو- ليون

مباريات السبت
إجنلترا )املرحلة 36(

٢:3٠beIN SPORTS HD٢توتنهام - وست هام
5beIN SPORTS HD7ساوثمبتون - بورمنوث

5beIN SPORTS HD٦كريستال باالس- إيڤرتون
5beIN SPORTS HD٢واتفورد- ولڤرهامبتون
5beIN SPORTS HD١١فولهام- كارديف سيتي

7:3٠beIN SPORTS HD٢برايتون- نيوكاسل

اسبانيا )املرحلة 35(
٢beIN SPORTS HD3أتلتيك بلباو- أالڤيس

5:١5beIN SPORTS HD3أتلتيكو مدريد- بلد الوليد
7:3٠beIN SPORTS HD3ليغانيس- سلتا ڤيغو

٩:45beIN SPORTS HD3برشلونة- ليڤانتي

ايطاليا )املرحلة 34(
4beIN SPORTS HD١بولونيا- إمبولي
4beIN SPORTS HD3روما- كالياري

٩:3٠beIN SPORTS HD4انتر ميالن- يوڤنتوس

أملانيا )املرحلة 31(
4:3٠beIN SPORTS HD5دورمتوند- شالكه
4:3٠اليبزيغ- فرايبورغ

7:3٠beIN SPORTS HD5شتوتغارت- مونشنغالدباخ

نهائي كأس فرنسا
١٠beIN SPORTS HD٦رين- سان جرمان


