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بطولة إسبانيا :برشلونة يخوض البروفة األخيرة قبل نهائي الكأس  ..اليوم
مدريد (إسبانيا)(-أ ف ب)  :يخوض برش���لونة المتصدر البروفة األخيرة قبل
نهائي الكأس المقرر ،السبت ،ضد اش���بيلية ،وذلك عندما يحل اليوم الثالثاء
ضيفا على سلتا فيغو في المرحلة الثالثة والثالثين من الدوري اإلسباني لكرة
القدم.
ويبدو لقب الدوري شبه مضمون بالنسبة لرجال المدرب ارنستو فالفيردي ،إذ
يتقدم���ون بفارق  11نقطة على اتلتيكو مدريد الثاني قبل  6مراحل على ختام
الموس���م ،وتنتظرهم مباريات س���هلة الى حد ما باستثناء واحدة ستجمعهم
بالغريم ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب في  6ايار.
ولم يظهر الن���ادي الكاتالوني أي تأثر بخروج���ه الدراماتيكي من الدور ربع
النهائي لمس���ابقة دوري أبطال أوروبا بخس���ارته ،الثالثاء ،أمام روما اإليطالي
صفر( 3-فاز ذهابا  1-4على أرضه) ،إذ تجاوز السبت عقبة ضيفه القوي فالنسيا
بالفوز عليه  ،1-2منفردا بالرقم القياس���ي لع���دد المباريات المتتالية من دون
خسارة في البطولة ( 39مباراة) بعد أن كان يتشاركه مع ريال سوسييداد.
واعتبر فالفيردي بعد الفوز على فالنسيا الذي تخلى عن المركز الثالث لصالح
ريال مدريد ،أنها "نقاط ثالث من ذهب .كان األسبوع صعبا علينا وترك تأثيره
على الجميع ،بينهم الجمهور" ،متطرقا الى الهزيمة القاس���ية في روما بالقول
"كانت مباراة مهمة ونشعر بأننا خيبنا ظن الناس ونريد التعويض عليهم".
وكان موقف األوروغوياني لويس س���واريز الذي سجل الهدف األول لفريقه
في مرمى فالنس���يا ،مش���ابها لفالفيردي إذ قال "مثلنا نحن ،بامكان الجمهور
أن يش���عر بالغضب في ما يتعلق بدوري األبطال ،لكن هذا الرقم (القياسي من
حي���ث عدد المباريات دون هزيمة) يظهر ما قد تجاهله الكثيرون على األرجح،
وهو أننا نقدم موسما رائعا في الدوري".
ولن يكون س���لتا فيغو خصما سهال للنادي الكاتالوني ،السيما أنه سقط في
زيارتي���ه األخيرتين في الدوري الى ملعب "بااليدوس" عام  2015بنتيجة كبيرة
 4-1و ،4-3 2016كم���ا اكتفى بالتع���ادل في زيارته األخيرة الى هذا الملعب في
الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس ( 1-1ذهابا قبل أن يفوز ايابا -5صفر).
ويمني برش���لونة النفس بأن يس���دي ريال سوسييداد خدمة من خالل الفوز
على ضيفه اتلتيكو مدريد الخميس ،ألن هذا األمر سيسمح للنادي الكاتالوني

بتوس���يع الفارق الذي يفصله عن فريق المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني
الى  14نقطة قبل  5مراحل على انتهاء الموس���م ،ما يعني أنه قد يتوج باللقب
في المرحلة المقبلة ضد ديبورتيفو ال كورونيا وس���يحتفل بأفضل طريقة أمام
خصمه التاريخي ريال مدريد في "كامب نو" يوم السادس من ايار.
لكن اتلتيكو يمر بفترة جيدة ،وقد حقق األحد على حساب ليفانتي (-3صفر)
فوزه الس���ابع تواليا على أرضه في الدوري وضمن مش���اركته في دوري األبطال
الموس���م المقبل بس���بب فارق الـ 19نقطة الذي يفصله ع���ن الخامس ،وهو بلغ
ايضا نصف نهائي مس���ابقة "يوروبا ليغ" رغم خسارته الخميس امام مضيفه
سبورتينغ البرتغالي صفر ،1-وذلك لفوزه ذهابا -2صفر.
ويلتقي فريق س���يميوني في دور األربعة مع ارس���نال اإلنكليزي في مباراة
صعبة ،لكنها ليس���ت بصعوب���ة االختبار الذي ينتظر ري���ال مدريد في نصف
نهائي دوري األبطال حي���ث أوقعته القرعة مع بايرن ميونيخ األلماني ،بعد أن
تخطى األربعاء يوفنتوس اإليطالي بشق األنفس بفضل ركلة جزاء حصل عليها
في الوقت بدل الضائع وقلص بها الفارق ( 3-1تأهل لفوزه ذهابا -3صفر).
ويسعى ريال الى االبقاء على آماله بالوصافة وتقليص فارق األربع نقاط الذي
يفصله عن جاره اللدود اتلتيكو ،عندما يتواجه األربعاء على ملعبه مع اتلتيك
بلباو ف���ي مباراة من المتوقع أن يش���ارك فيها النجم البرتغالي كريس���تيانو
رونالدو والويلزي غاريث بايل بعد أن فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان
اراحتهما األحد ضد ملقة (.)1-2
وكان فوز األح���د المئة لزيدان كمدرب لريال الذي يخ���وض األربعاء مباراته
المحلية األخيرة قبل السفر الى ميونيخ من أجل مواجهة بايرن األربعاء المقبل
في "اليانز ارينا" ،ألنه مواجهته في مرحلة نهاية األسبوع الحالي ضد مضيفه
اشبيلية قد ارجئت الى  9ايار بسبب انشغال النادي األندلسي بنهائي الكأس.
وأش���ار زيدان بعد ف���وز األحد الى أنه "أحاول قص���ارى جهدي في المداورة،
ليس باستطاعتي اراحة الجميع .تفصلنا مباراة واحدة عن نصف نهائي دوري
األبطال وس���نرى كيف س���نلعبها .نحن نمر بمرحلة جي���دة والجميع في صحة
جيدة .أن يكون الجميع متوفرا للعب ،فهذا أمر جيد".
ويفتتح اشبيلية الس���ابع المرحلة الثالثاء في ضيافة ديبورتيفو ال كورونيا،

											
فريق برشلونة في وجبة تدريبية .

فيما يلعب فياريال السادس مع ضيفه ليغانيس.
وسيحاول فالنسيا استعادة مركزه الثالث من ريال عندما يستضيف خيتافي

(ا ب ا)

األربعاء ،على أن يلتقي اس���بانيول مع ايبار في اليوم ذاته ،واالفيس مع جيرونا
وريال بيتيس مع الس بالماس وليفانتي مع ملقة يوم الخميس.

بطولة ايطاليا :اختبار سهل لكل من يوفنتوس ونابولي قبل موقعة الحسم
روم���ا(-أ ف ب)  :يخ���وض كل من يوفنت���وس المتصدر وحامل
اللقب ونابولي الثاني اختبارا في متناوله غدا االربعاء في المرحلة
 33من ال���دوري اإليطالي لكرة القدم ،اس���تعدادا لمواجهتهما
المصيرية األحد المقبل على ملعب األول في تورينو.
وقطع يوفنتوس ش���وطا هاما نحو الفوز باللقب للموسم السابع
تواليا بعدم���ا ابتعد عن نابولي بفارق  6نق���اط بفوزه األحد على
سمبدوريا -3صفر ،مستفيدا من اكتفاء الفريق الجنوبي بالتعادل
مع مضيفه ميالن دون أهداف.
ويب���دو يوفنت���وس الذي وضع خلف���ه خروجه المؤل���م األربعاء
الماض���ي من دوري األبط���ال بعد تلقيه هدفا م���ن ركلة جزاء في
الوق���ت بدل الضائ���ع امام ريال مدريد اإلس���باني ف���ي اياب ربع
النهائي ( 1-3ايابا وصفر 3-ذهابا) ،يس���عى لتحقيق فوزه الرابع
تواليا والـ 28هذا الموسم حين يحل األربعاء ضيفا على كروتوني
الثامن عشر.
ورغم فارق النقاط الس���ت ،ال يمكن الحدي���ث عن أن يوفنتوس
في وضع مريح ألن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري مدعو ايضا
لمواجهة انتر ميالن بعد نابولي ،كما تنتظره مواجهة صعبة في
المرحلة قبل األخيرة في الملعب األولمبي ضد روما.
وهذا ما ش���دد عليه اليغ���ري بعد مباراة س���مبدوريا التي تألق
فيها البرازيلي دوغالس كوس���تا بدخوله في اواخر الشوط األول
بدل المصاب البوسني ميراليم بيانيتش وتمريره كرات األهداف
الثالثة ،بالقول "الس���ت نقاط ليس���ت كافية .نابول���ي ما زال في
الس���باق وحتى حسمنا األمور حسابيا ،يجب أن نواصل قتالنا على
اللقب".
وواص���ل "األربعاء نواجه كروتوني ال���ذي يقاتل من أجل تجنب
الهب���وط ،ثم نخ���وض المواجهة بين صاحب���ي المركزين األولين

(ضد نابولي)" ،متطرقا الى اداء دوغالس كوس���تا ضد س���مبدوريا
بالقول مازحا "يجب أن نشكر بيانيتش الضراره الى الخروج بسبب
االصابة .بدأت المباراة بكوس���تا و(األرجنتيني غونزالو) هيغواين
على مقاعد البدالء لضمان أن يكون في تصرفي العبون بامكانهم
تغيير مسار المباراة".
وأراح اليغ���ري العديد من العبيه األساس���يين في مباراة األحد
عل���ى رأس���هم هيغواين وكوس���تا ،مانحا الفرص���ة لالعبين مثل
المدافعي���ن دانييلي روغاني واأللمان���ي بينيديكت هوفيديس
الذي شارك أساسيا بعد تعافيه من اصابات متعددة عكرت فترة
اعارته الصيف الماضي من شالكه ،وسجل هدف المباراة الثاني.
وأجرى أليغري تبديله األول قبل الدخول الى استراحة الشوطين
بادخال دوغالس كوس���تا على حس���اب بيانيت���ش الذي تعرض
الصابة بحس���ب ما كش���ف مدربه بعد اللقاء ،مش���يرا الى أنه كان
يعتزم "اشراك دوغالس كوستا لكن ليس في هذا الوقت المبكر"،
متحدثا عن اللعب "بتركيز وهدوء وذكاء ...ليس من السهل الفوز
بهذه الطريقة بعد تجربة مستنزفة في دوري االبطال".
ومن أول لمس���ة له للكرة ،صنع كوستا هدف التقدم للكرواتي
ماريو ماندزوكيتش الذي س���جل هدفه الثالث في  5ايام بعد أن
كان صاحب هدفين في االياب ضد ريال مدريد (.)1-3
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة  60عندما لعب كوستا
كرة عرضية متقنة فانقض عليها هوفيديس وحولها برأسه في
الشباك ،مس���جال هدفه األول بقميص "بيانكونيري" الذي أضاف
هدفا ثالثا عبر خضيرة في ربع الس���اعة األخير بعد تمريرة أخرى
من كوس���تا الذي اعتب���ر "أني قدمت إحدى أفض���ل مبارياتي مع
يوفنتوس .أنا س���عيد للغاية وأمل أن أواص���ل على هذا المنوال
وتمرير الكرات الحاسمة التي تخولنا الفوز بالمباريات".

وفي حال نجح يوفنتوس في الفوز على كروتوني ثم نابولي ،مع
افتراض أن األخير سيفوز األربعاء على اودينيزي ،سيوسع الفارق
الذي يفصله عن فريق المدرب ماوريتسيو ساري الى  9نقاط قبل
اربع مراحل على ختام الموس���م ،ما يعني أنه قد يصل الى مباراة
روما في المرحلة قبل األخيرة واللقب في خزائنه.
ومن جهت���ه ،يأمل نابولي أال يس���هل األمور عل���ى يوفنتوس
كثي���را من خالل الفوز على اوديني���زي األربعاء بين جماهيره ،ألن
أي نتيجة أخرى س���تقضي تقريبا على آمال���ه باحراز اللقب للمرة
األولى منذ .1990
واعترف س���اري بعد اللقاء أنه فريق���ه ال يقدم منذ بداية 2018
المس���توى الذي كان عليه في النصف األول من الموس���م ،وذلك
رغم أن تركيزه كان منصبا على الدوري وحس���ب إذ خرج من الدور
األول لمس���ابقة دوري أبطال أوروبا وانتقل الى "يوروبا ليغ" حيث
انتهى مشواره سريعا على يد اليبزيغ األلماني.
كما انتهى مشوار نابولي في مسابقة الكأس في ربع النهائي،
خالفا ليوفنتوس الذي وص���ل الى المباراة النهائية حيث يلتقي
ميالن في  9ايار ،اضافة الى بلوغه ربع نهائي دوري األبطال.
واعتبر ساري بعد التعادل مع ميالن الذي يقاتل من أجل محاولة
العودة الى دوري األبطال ،أنه "كنا س���نفوز بالمباراة في النصف
األول من الموس���م ألن الالعبي���ن كانوا أكثر تألق���ا مما هم عليه
اليوم".
وحاول س���اري تخفيف الضغط على العبيه ،معتبرا أنه "لس���نا
مضطرين للصراع على أي ش���يء س���وى تحقيق هدف تحس���ين
أنفس���نا .نحتاج للتركيز على أنفس���نا ومحاولة تقديم أفضل ما
لدينا من اآلن وحتى نهاية الموسم".
وبعي���دا عن ص���راع اللقب ،ال يزال باب التأهل الى مس���ابقة

كـأس فـرنـسـا :كـايـن يـقـف بـيـن
سان جرمان والنهائي الرابع تواليًا
باريس (فرنس���ا)( -أ ف ب)  :يقف
كاي���ن بي���ن باري���س س���ان جرمان
ورغب���ة النادي الباريس���ي بالوصول
الى نهائي مس���ابقة كأس فرنس���ا
للموس���م الرابع تواليا ،وذلك عندما
يس���تضيفه غدا األربع���اء في الدور
نصف النهائي الذي يش���هد اليوم
الثالثاء مواجهة بين ممثلين لدوري
الدرجة الثالثة.
ويدخل س���ان جرمان ال���ى مباراته
م���ع كاين الذي لم ي���ذق طعم الفوز
عل���ى الن���ادي الباريس���ي من���ذ 19
نيس���ان -3( 2008صفر في الدوري)،
بمعنوي���ات مرتفع���ة للغاي���ة بعد
ضمان���ه األحد اس���تعادة اللقب من
موناكو باكتس���احه األخي���ر بالذات
 1-7قب���ل خمس مراح���ل على ختام
الموسم.
وبع���د أن ضمن ايضا اح���رازه لقب
كأس الرابطة للموسم الخامس تواليا
بفوزه عل���ى موناكو ايضا -3صفر في
المباراة النهائية ،يبدو فريق المدرب
اوناي ايمري مرش���حا الحراز الثالثية
المحلية والفوز بالكأس للمرة الرابعة
تواليا والـ 11في تاريخه.
وال يب���دو كاين ال���ذي تخلص من
لي���ون في رب���ع النهائ���ي (-1صفر)،
ق���ادرا على تحقي���ق المفاجأة وبلوغ
النهائي للمرة األولى في تاريخه في
ظل الفارق الفني الهائل بينه وبينه
ضيفه الباريسي الذي لم يتأثر بتاتا
بخسارة جهود نجمه البرازيلي نيمار
بس���بب االصابة وت���وج بلقبيه حتى
اآلن دون أغلى العب في العالم.
ومن المؤك���د أن الحس���رة الكبرى
لسان جرمان كانت خروجه من الدور
الثاني لمس���ابقة دوري ابطال اوروبا
بخس���ارته ذهابا وايابا ام���ام رريال
مدريد اإلسباني حامل اللقب ،السيما

				
العبو سان جيرمان يحتفلون بالفوز على موناكو .

أن االدارة القطرية للنادي الباريسية
وضع���ت لق���ب المس���ابقة القاري���ة
هدفا أسمى لها ولهذا السبب أنفق
أم���واال طائلة لضم العبين مثل نيمار
وكيلي���ان مبابي الذي بقي األحد على
مقاعد البدالء أمام فريقه السابق.
وم���ن المؤك���د أن ارج���اء المباراة
سيصب في مصلحة كاين ألنه جنبه
عل���ى األرجح الدخول الى لقاء س���ان
جرمان بمعنويات مهزوزة ،الس���يما
أنه خسر مبارياته األربع األخيرة في
ال���دوري ولم يحقق س���وى فوز وحيد
في مبارياته الثماني األخيرة.
وس���تمثل الدرج���ة الثالث���ة ف���ي
المباراة النهائي���ة للمرة األولى منذ
ع���ام ( 2012كوفيي الذي خس���ر امام
ليون) ،وذلك عبر شامبلي وليزيربييه

اللذين يتواجهان الثالثاء في مباراة
تاريخي���ة للفريقي���ن ،يس���عى من
خاللها ش���امبلي الى تكريم مؤسسه
وولت���ر ل���وزي ،والد الرئي���س الحالي
فلوفيو وم���درب الفريق برونو ،والذي
فارق الحياة خالل مباراة ربع النهائي
ضد ستراس���بورغ (-1صف���ر) في 28
شباط الماضي.
وأش���ار مس���اعد الم���درب فلوران
روتيي���ه لوكال���ة فرانس ب���رس الى
أن "رحيل وولتر ش���كل ضربة كبيرة
لنادين���ا .نعيش أحد أكث���ر األعوام
تعقيدا ف���ي تاريخ الن���ادي .نعاني
األمري���ن في ال���دوري وحققنا بداية
كارثية (يحتل المركز الثامن عش���ر
وانتظر حت���ى المرحل���ة  8لتحقيق
ف���وزه األول) وخس���رنا "أب الكل" في

		

								
فريق يوفنتوس .

دوري أبط���ال أوروبا مفتوحا عل���ى مصراعيه بين قطبي
العاصمة روما والتس���يو وانتر مي�ل�ان ،وبدرجة أقل جار
األخير ميالن.
وبقي الوضع على حاله اثر مرحلة نهاية األسبوع الماضي،
إذ حاف���ظ روما على المرك���ز الثالث بف���ارق األهداف أمام
التسيو بعد تعادلهما الس���لبي األحد في دربي العاصمة،

(ا ف ب)

فيما يتخلف انتر عنهما بفارق نقطة بعدما اكتفى بدوره
بالتعادل السلبي السبت مع اتاالنتا.
ويفتتح انتر المرحلة اليوم الثالثاء بلقاء ضيفه كالياري
الرابع عشر ،فيما يلعب روما والتسيو األربعاء مع جنوى في
الـ"اولمبيك���و" وفيورنتينا على "ارتيمي���و فرانكي" تواليا،
ويحل ميالن األربعاء ايضا ضيفا على تورينو.

كأس الماني��ا :بايرن يتأهب لخطوة جديدة نحو الثالثية

(ا ف ب)

اش���ارة الى وولتر لوزي الذي أس���س
النادي عام .1989
والمفارق���ة أن الفريقي���ن يعانيان
األمرين ف���ي الدوري هذا الموس���م،
ألن ليزيربييه لي���س أفضل حاال من
ش���امبلي إذ يحت���ل المركز العاش���ر
بفارق ثالث نقاط فقط عن منافس���ه
بعد  29مرحلة.
وتق���ام المب���اراة عل���ى ملع���ب "ال
بوج���وار" الخ���اص بن���ادي نان���ت
أم���ام مدرج���ات ممتلئة ب���ـ 35ألف
متفرج بعدما بيع���ت جميع التذاكر
المخصصة لها.
وتب���ادل الفريق���ان الف���وز ه���ذا
الموس���م في الدوري خارج ملعبهما،
حيث ف���از ليزيربيي���ه ذهابا -2صفر
وشامبلي ايابا .1-3

برلين (ألمانيا)(-أ ف ب)  :يخطو
بايرن ميونيخ اليوم الثالثاء خطوة
جديدة يأم���ل ان تقربه من احراز
الثالثية ،وذلك عندما يحل ضيفا
على باي���ر ليفرك���وزن في نصف
نهائي كأس المانيا لكرة القدم.
ويلعب ش���الكه م���ع اينتراخت
فرانكف���ورت غ���دا االربع���اء ف���ي
المواجه���ة الثاني���ة لنص���ف
النهائي.
ويتأه���ل الفائزان ال���ى المباراة
النهائية في  19ايار على الملعب
االولمبي في برلين.
وضم���ن باي���رن مطلع الش���هر
الحالي لقبه في ال���دوري المحلي
للموسم الس���ادس على التوالي،
وبل���غ االس���بوع الماض���ي نصف
نهائي دوري ابط���ال اوروبا حيث
اوقعته القرعة في مواجهة نارية
ضد ري���ال مدريد االس���باني بطل
النسختين االخيرتين.
واحرز الفري���ق البافاري ثالثيته
التاريخي���ة ف���ي  ،2013ال���دوري
والكأس المحلي���ان ودوري ابطال
اوروبا ،تحت اشراف مدربه الحالي
المخضرم ي���وب هاينك���س (72
عاما) بالذات.
وارتف���ع منس���وب االم���ل لدى
محبي باي���رن منذ عودة هاينكس
لتولي المهمة في تش���رين االول
 2017خلف���ا لاليطال���ي المق���ال
كارلو انش���يلوتي ،اذ اعاد الفريق
ال���ى درب االنتص���ارات بعد فترة
من النتائ���ج المتذبذب���ة ،تكللت
باالحتف���اظ بلقب البوندس���ليغا،
وبلوغ نصف نهائي دوري االبطال.
ولكن قبل الحديث عن الثالثية،
يتعي���ن على باي���رن تخطي عقبة
باي���ر ليفرك���وزن ثال���ث الدوري
والس���اعي بقوة الى المشاركة في
دوري االبطال الموسم المقبل.
وال يظهر بايرن اي عالمات تراجع
او تع���ب ،فبعد تخطيه اش���بيلية

			
العبو بايرن يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى مونشنغالدباخ في مباراة سابقة .

ذهابا في اسبانيا  1-2وتعادله معه
ايابا دون اه���داف في ميونيخ في
ربع نهائي دوري االبطال ،اكتس���ح
بوروسيا مونشنغالدباخ السبت 1-5
في المرحلة السابقة من الدوري.
وس���بق الفوز االخير حسم ادارة
النادي اس���م م���درب الفريق بدءا
من نهاية الموس���م الحالي ،حيث
سيستلم الكرواتي نيكو كوفاتش
ال���ذي يش���رف عل���ى اينتراخ���ت
فرانكف���ورت ،المهم���ة خلف���ا
لهاينكس الذي ق���ال عقب الفوز
الكبير على مونشنغالدباخ "اجرينا
س���بعة تغيي���رات ع���ن المب���اراة
االخي���رة ض���د اش���بيلية .هن���اك
انسجام وجو رائع في الفريق".
كم���ا اقت���رب بايرن م���ن تمديد
عق���دي المخضرمي���ن الفرنس���ي
فران���ك ريبي���ري ( 35عام���ا)
والهولندي اريين روبن ( 34عاما).
ويفتق���د باي���رن الثالث���اء العب
الوس���ط التش���يلي ارتورو فيدال
الصابة ف���ي الركبة تعرض لها في
التدريب���ات االحد ،س���تبعده على

االرجح ع���ن مباراتي ري���ال مدريد
ايضا في االسبوعين المقبلين.
ويتعي���ن عل���ى باي���رن الح���ذر
م���ن جناح���ي مونش���نغالدباخ،
الجامايكي الشاب ليون بايلي (20
عاما) وكيفن فوالند صاحب اربعة
اهداف في المباراتين االخيرتين
لفريقه.
لم يكن مش���وار باي���رن ميونيخ
سهال في هذه المسابقة الساعي
الى لقبه التاس���ع عشر فيها ،النه
تعين علي���ه ازاحة اليبزيغ بركالت
الترجي���ح ،قب���ل ان يتغل���ب على
بوروس���يا دورتموند خ���ارج ملعبه
 ،1-3ثم تخطى بادربون من الدرجة
الثالثة بس���هولة في ربع النهائي
بفوزه عليه -6صفر.
وتشهد المباراة الثانية مواجهة
قوية بين ش���الكه ثان���ي الدوري
ال���ذي يقت���رب م���ن حج���ز بطاقة
ال���ى دوري االبط���ال ،وفرانكفورت
السابع الباحث بدوره عن المشاركة
االوروبية.
وتفصل خمس نق���اط فقط بين

(األناض���ول)

فرانكف���ورت وبوروس���يا دورتمود
صاحب المرك���ز الرابع .ويش���ارك
االربعة االوائل في دوري االبطال.
ويخوض الخامس منافسات الدوري
االوروب����ي "يوروبا ليغ" ،والس����ادس
التصفيات المؤهلة اليها.
وكان فرانكف���ورت وص���ل ال���ى
المب���اراة النهائي���ة لل���كأس في
الموس���م الماضي قبل ان يخس���ر
امام دورتموند .2-1
وس���يكون احراز لق���ب الكأس او
ضمان مقع���د ف���ي دوري االبطال
هدي���ة جميل���ة لكوفات���ش قبل
انتقال���ه لالش���راف عل���ى بايرين
ميونيخ.
لك���ن فرانكفورت لقي خس���ارة
ثقيلة السبت امام باير ليفركوزن
 .4-1وكان���ت الم���رة االول���ى التي
يتلق���ى فيها اربع���ة اهداف هذا
الموسم.
وكان شالكه تخطى فولفسبورغ
-1صف���ر ،ف���ي حي���ن تخط���ى
فرانكف���ورت ماينتس -3صفر في
ربع النهائي.

