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ليفربول ينهي مشوار بورتو البرتغالي برباعية
ت�أهل ليفربول الإنكليزي ملناف�سات الدور
ن�صف النهائي من دوري �أبطال �أوروبا،
عقب الفوز على م�ضيفه بورتو الربتغايل
بنتيجة « ،»1-4على ملعب «الدراجاو»
يف �إياب ربع نهائي امل�سابقة.
و�أح��رز الرباعي �ساديو م��اين ،حممد
�صالح ،روبرتو فريمينو وفريجيل فان
دي��ك� ،أه��داف ليفربول بالدقائق «26
و 65و 77و ،»84فيما �سجل �إيدير ميليتو
هدف بورتو الوحيد بالدقيقة «.»68
ويلتقي ليفربول بنظريه بر�شلونة ،يف
الدور ن�صف النهائي من م�سابقة دوري
الأبطال ،فيما �سيواجه توتنهام نظريه
�أياك�س يف ال��ط��رف الآخ���ر م��ن املربع
الذهبي.
�أول���ى امل��ح��اوالت يف امل��ب��اراة جاءت
ب��ع��د م���رور  37ث��ان��ي��ة ف��ق��ط ،بعدما
راوغ خي�سو�س ك��ورون��ا م��ن الناحية
اليمنى لبورتو ،و�سدد ت�صويبة قوية
ف��وق عار�ضة �ألي�سون بيكر ،حار�س
ليفربول.
و�سنحت الفر�صة �أمام ماريجا بالدقيقة
 ،5بعدما ا�ستلم الكرة داخ��ل منطقة
اجلزاء ،و�سدد ت�صويبة خادعة ت�صدى
لها �ألي�سون بنجاح.
وبالدقيقة � ،13أه��در ماريجا فر�صة
ذهبية لت�سجيل هدف التقدم لبورتو،
بعد مرور مميز من كورونا يف اجلانب
الأي�رس من ماتيب ،ومرر عر�ضية ف�شل
دف��اع ليفربول يف �إبعادها لت�صل �إلى
ر�أ�س ماريجا الذي مل يتوقعها.
وعاد ماريجا جمدد ًا ليهدر فر�صة جديدة
بالدقيقة  ،15بعد عر�ضية من الناحية
الي�رسى قابلها مهاجم بورتو بت�صويبة
بجانب املرمى.
واق�ترب براهيمي من ت�سجيل الهدف
الأول ،بعدما �سقطت الكرة �أمام منطقة
ال�ستة ياردات �سددها اجلزائري يف قدم
�أرنولد مدافع ليفربول.
وق�ص ال�سنغايل م��اين �رشيط �أه��داف
الريدز بالدقيقة  ،26بعد متريرة من
حممد �صالح ،ليقرر حكم اللقاء �إلغا�ؤه
بداعي ت�سلل ماين ،قبل �أن يعود احلكم
لتقنية الفيديو ويقرر احت�ساب الهدف

جمد ًدا.
ووا���ص��ل العبو ب��ورت��و �إه���دار الفر�ص
ال�سهلة ،بعدما �أ�ضاع براهيمي فر�صة
ه���دف ب��ال��دق��ي��ق��ة  ،29ع��ن��دم��ا قابل
عر�ضية �أر�ضية بت�سديدة قوية بني يدي
�ألي�سون.
وح��اول املت�ألق كورونا تهديد مرمى
ليفربول بت�صويبة جديدة يف الدقيقة
 ،39من جهة اليمني ،لكنه و�ضعها �سهلة
يف �أح�ضان احلار�س الربازيلي.
وكاد ليفربول �أن ي�سجل ثاين الأهداف
بالدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�ضائع
لل�شوط الأول ،عندما مر �أرن��ول��د من
ثنائي بورتو وم��رر �إل��ى ميلرن داخل
املنطقة ،لرتتطم ب�أقدام مدافع بورتو
ومتر بجوار القائم.
ومن متريرة عر�ضية من هيكتور هرييرا
باجلهة اليمنى لبورتو� ،سدد فران�سي�سكو
�سواريز ت�سديدة ر�أ�سية قوية مرت بجوار
مرمى ليفربول يف الدقيقة .53
و�ضاعف حممد �صالح النتيجة للريدز
بالدقيقة  ،65بت�سجيله الهدف الثاين،
بعد بينية من �أرنولد يف عمق الدفاع
الربتغايل ف�شل العب بورتو يف �إبعادها
لت�صل �إلى �صالح الذي انفرد باملرمى
و�سدد ب�سهولة على ي�سار احلار�س.
و�رسيعا قل�ص ميليتو النتيجة لبورتو
بالدقيقة  ،68من ركلة ركنية نفذها
�أليك�س تيلي�س ،وحولها ميليتو بر�أ�سية
متقنة يف �شباك �ألي�سون.
�رصيحا باملرمى
و�أه��در ماين ان��ف��را ًدا
ً
يف الدقيقة  ،72بعدما انفرد باملرمى
وراوغ كا�سيا�س قبل �أن ي�سدد خارج
املرمى اخلايل.
وزاد فريمينو من معاناة بورتو بالدقيقة
 ،77بعد عر�ضية متقنة من ج��وردان
هندر�سون م��ن اجلهة اليمنى قابلها
فريمينو بر�أ�سية يف ال�شباك و�سط غياب
رقابة بورتو الدفاعية.
وختم فان ديك �أهداف الريدز بت�سجيله
الهدف الرابع ،بالدقيقة  ،84بعدما
قابل عر�ضية ميلرن مل�سها ماين بالر�أ�س
ليقابلها املدافع الهولندي بالر�أ�س يف
ال�شباك.

• فرحة العبي الليفر بالفوز والت�أهل

أوين يتوقع الفائز

في قمة قبل النهائي

يعترب مايكل �أوين جنم ليفربول الإنكليزي ال�سابق،
�أن خو�ض مباراة الإياب �أمام بر�شلونة الإ�سباين يف
ن�صف نهائي دوري الأبطال «ميزة كبرية» للريدز.
وقال �أوي��ن يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ديلي
ميل» الإنكليزية�« :أتوقع �أن ي�صل ليفربول للمباراة
النهائي مثلما فعل العام املا�ضي �أم��ام ريال
مدريد».
و�أكد« :خو�ض املباراة الأولى على ملعب نو كامب
يف �صالح ليفربول ..لقاء العودة على ملعب �أنفيلد
يعترب ميزة كبرية».
وف��از ليفربول على بورتو الربتغايل بنتيجة
 ،1/4لي�صعد �إلى ن�صف النهائي بنتيجة ،1/6
يف الوقت الذي ت�أهل فيه بر�شلونة على ح�ساب
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي .ومن املقرر �أن يقام
لقاء الذهاب يوم  1مايو على ملعب كامب نو،
بينما �سيكون لقاء العودة على ملعب �أنفيلد يوم
 8مايو.
وخا�ض ليفربول نهائي ن�سخة العام املا�ضي
�أمام ريال مدريد� ،إال �أنه خ�رس بنتيجة � ،1-3أما
بر�شلونة فخا�ض �آخر نهائي عام  2015وفاز على
يوفنتو�س بنف�س النتيجة.

•�صالح

�أكد جوردان هندر�سون ،العب وقائد ليفربول� ،أن الفوز الذي حققه
فريقه خارج �أر�ضه على بورتو بنتيجة « »1-4يف �إياب ربع نهائي
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،مل يكن �سهلاً كما يبدو.
وكان ليفربول قد تغلب على بورتو يف لقاء الذهاب بهدفني
كا�سحا على الأرا�ضي الربتغالية
نظيفني ،قبل �أن يحقق فوزً ا
ً
بف�ضل � 4أه��داف حملت توقيع �ساديو ماين وحممد �صالح
وروبرتو فريمينو وفريجيل فان ديك.
وق��ال هندر�سون ال��ذي دخ��ل بديال خ�لال اللقاء ،يف
ت�رصيحات ل�شبكة «بي تي �سبورت»« :بورتو فريق
جيد ،جعلوا املباراة متوترة .وبذل ال�شبان جهد ًا
كبري ًا ودافعوا ب�شكل جيد حق ًا� ،سنحت لهم بع�ض
�أن�صاف الفر�ص ،ميكنك مالحظة اجلهد الذي
قدمناه».
و�سجل ماين الهدف الأول بعد اال�ستعانة بتقنية
الفيديو ،والذي بدا للوهلة الأولى مت�سلال حلظة
مترير �صالح للكرة.
وتطرق هرن�سون لتلك الواقعة ،قائالً« :كنت
�أج���ري مت��اري��ن الإح��م��اء عندما �سجل
�ساديو ،واعتقدت �أن الهدف �صحيح،
�أظن �أنني الوحيد الذي اعتقد ذلك،
حل�سن احل��ظ ح�صلنا على الهدف
الذي منحنا دفعة معنوية».
وحت���دث ه��ن��در���س��ون ع��ن �أدائ���ه
ال�شخ�صي يف املباراة ،معلق ًا:
«عندما دخلت �أر���ض امللعب
ح��اول��ت االح��ت��ف��اظ بالكرة
وال��ب��ق��اء واق���ع��� ًي���ا ،جو
«غ��وم��ي��ز» ق���ام بانطالقة
جيدة ،حاولت �إر�سال الكرة
نحو املنطقة ،وكانت نهاية
عظيمة من فريمينو».
واعرتف هندر�سون ب�أن النتيجة
ال��ك��ب�يرة �أ���س��ع��دت��ه ،مو�ضح ًا:
«النتيجة منحتنا بع�ض الإطراء،
قدم بورتو م�شوار ًا جيد ًا يف اللقاء،
وحتى عندما تقدمنا بالنتيجة ،ف�إن الأجواء
كانت جيدة حق ًا».

• مايكل �أوين

شيرر يتغنى بقدرات نجوم الريدز
�أ�شاد الأ�سطورة الإنكليزية� ،آالن �شرير،بالأداء الذي يقدمه
ال��دويل امل�رصي حممد �صالح جنم ليفربول،يف الفرتة
الأخرية بالدوري الإنكليزي املمتاز.
وق��ال �شرير يف ت�رصيحات �أب��رزه��ا امل��وق��ع الر�سمي
للربمييريليغ «حممد �صالح ق��ادر على �إح��داث الفارق
ل�صالح ليفربول يف �سباق اللقب هذا املو�سم».
و�أ�ضاف« :لقد تغلب على ال�صيام التهديفي الذي واجهه هذا
املو�سم ،وميكن �أن يلعب دور ًا حا�سم ًا يف هجوم الريدز».
وعلق �شرير على م�ستوى الهولندي فريجيل فان ديك
مدافع ليفربول ،قائالً« :لقد ظهر ب�شكل رائع مرة �أخرى
وجنح يف احلد من خطورة الن�شيط �إيدين هازارد يف مباراة
ت�شيل�سي».
ووا�صل« :فريجيل فان ديك �صنع �أي�ض ًا هدف �صالح الرائع
�ضد ت�شيل�سي ،فهل هناك قلب دفاع �أف�ضل منه يف كرة القدم
العاملية؟».
يذكر �أن �صالح وفان ديك قادا ليفربول م�ؤخر ًا للتفوق على
ت�شيل�سي ،الأحد املا�ضي ،يف �إطار اجلولة الـ  34من عمر
الدوري الإنكليزي املمتاز.

• كلوب

ثقة عمياء
من فان ديك
بصالح

• �شرير

كلوب يتطلع لمواجهته الرسمية
األولى أمام برشلونة

�أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب� ،أن فريقه قدم �أداء �أكرث �إقناعا �أمام بورتو « »1-4م�ساء
�أول �أم�س الأربعاء يف �إياب ربع نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،من املو�سم املا�ضي،
الذي �شهد مواجهة �أخرى بني الفريقني يف ثمن نهائي امل�سابقة.
والعام املا�ضي تغلب ليفربول على م�ضيفه بورتو بخما�سية نظيفة ،قبل �أن يتعادل
الفريقان  0-0على ملعب «�أنفيلد».
لكن هذه املرة متكن ليفربول من الفوز ذهابا و�إيابا ،بعدما �أنهى الق�سم الأول من املباراة
يف �صاحله بنتيجة .0-2
وقال كلوب يف ت�رصيحات ل�شبكة بي تي �سبورت «عقب انتهاء اللقاء« :لعبنا �أف�ضل هذا
املو�سم ،الأمور دائما ما تكون عا�صفة هنا ،وهذا ما كان عليه الأمر الليلة ،يف ال�شوط الثاين
انخف�ض م�ستوى الطاقة لدى بورتو ومتكنا التحكم باللقاء وت�سجيل الأهداف».
و�أ�ضاف« :الآن نحن �أكرث خربة ،وهذا �أمر وا�ضح ،خ�ضنا مباريات �صعبة خارج الديار،
و�أدركنا �أن الأمور �ستكون م�شابهة ملا حدث معنا �أمام مان�ش�سرت �سيتي وروما العام املا�ضي،
م�ضى كل �شيء ب�شكل جيد ،مباراة �صعبة لكننا ت�أهلنا �إلى ن�صف النهائي».
و�رضب ليفربول موعدا يف ن�صف النهائي مع بر�شلونة ،وهو ما علق عليه كلوب بقوله�« :إنها
�أول مرة �ألعب فيها �أمام بر�شلونة دون ح�ساب الوديات� ،أتطلع قدم ًا لذلك».

هندرسون :تأكدت
من صحة الهدف
األول قبل الحكم

• فان ديك

�ساهم النجم امل�رصي حممد �صالح يف ت�أهل
فريقه ليفربول �إلى ن�صف نهائي م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا ،بعد الفوز ال�ساحق على م�ضيفه
بورتو  1-4م�ساء �أول �أم�س الأربعاء يف �إياب
ربع النهائي.
و�سجل �صالح هدف ًا يف اللقاء من هجمة مرتدة،
وانفراد لي�ضع الكرة دون م�ضايقة يف ال�شباك،
علما ب�أن الأهداف الأخرى حملت توقيع �ساديو
ماين وروبرتو فريمينو وفريجيل فان ديك.
و�رضب ليفربول موعدا ناريا يف ن�صف النهائي
مع بر�شلونة ،وميلك العبوه الثقة الالزمة خلو�ض
هذه املواجهة ،وهو ما �أثبته ت�رصف طريف من
فان ديك يف لقطة ت�سجيل �صالح للهدف الثاين �أمام
بورتو.
ون�رشت �صحيفة «مرتو» �صورة تليفزيونية ل�صالح
قبل �أن ي�سدد كرة الهدف ،ويظهر خاللها فان ديك
وهو يرفع يديه عاليا بطريقة احتفالية ،كدليل
على ثقته العمياء بنجاح املهاجم امل�رصي يف
الت�سجيل وا�ستغالل الفر�صة.

