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ليفربول يعبر البايرن بثالثية إلى ربع نهائي «األبطال»
حقق ليفربول الإنكليزي ،فوزً ا ثمين ًا على
م�ضيفه بايرن ميونخ ،بنتيجة «،»1-3
باملباراة التي جمعتهما ،على ملعب
«�أليانز �آرينا» يف �إياب دور الـ 16من دوري
�أبطال �أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب يف «�أنفيلد» قد
انتهت بالتعادل ال�سلبي ،ليت�أهل الريدز
�إلى ربع نهائي امل�سابقة من بوابة العمالق
البافاري.
�أح��رز �ساديو ماين هديف الريدز «الأول
والثالث» يف الدقيقتني « 26و ،»84و�سجل
الهولندي فريجيل فان ديك الهدف الثاين
لل�ضيوف بالدقيقة «.»69
يف املقابل� ،أحرز جويل ماتيب ،مدافع
الريدز هدف ًا باخلط�أ يف مرماه ل�صالح
البايرن بالدقيقة «.»39
و�شهدت الدقائق الأول��ى من املباراة،
�ضغط ًا كبري ًا من ثالثي هجوم ليفربول
�صالح وماين وفريمينو على دفاع بايرن،
الذي ظل ميرر الكرة يف منطقة اخللف ومن
ثم �إلى نوير.
وطالب ليفاندوفي�سكي احل�صول على ركلة
ج��زاء بالدقيقة  ،11بعدما �سيطر على
الكرة داخل املنطقة و�سقط بعد �ضغط من
ماتيب ،لريف�ض حكم اللقاء طلب مهاجم
البايرن وي�ستكمل اللعب.
يف الدقيقة  13من عمر اللقاء ،تعر�ض
جوردن هندر�سون العب و�سط ليفربول،
للإ�صابة ،وخرج مت�أثر ًا ب�إ�صابته ليحل
حمله فابينهو.
وجاءت الهجمة الأولى لليفربول يف الدقيقة
 ،24بعد كرة و�صلت �إلى فريمينو ،على
حدود منطقة اجلزاء� ،سددها قوية بالقدم
اليمنى مرت على ي�سار مانويل نوير� ،إال
�أنها الم�ست ال�شباك اخلارجية.
و�سجل �ساديو ماين ،الهدف الأول مل�صلحة
ليفربول يف الدقيقة  ،26بعد �أ�سي�ست
مميز من قلب الدفاع فريجيل فان ديك،
ال��ذي م��رر ك��رة طولية من الدفاع خلف
رافينيا ،الظهري الأمين للبايرن� ،سيطر
عليها �ساديو و�سط خ��روج خاطئ من
نوير ،لرياوغه ال�سنغايل وي�سدد الكرة يف
املرمى اخلايل.
وح��اول ليفاندوفي�سكي تعديل النتيجة
بالدقيقة  ،29بعدما ّ
ف�ضل الت�سديد من
خارج املنطقة� ،إال �أن كرته ارتطمت ب�أقدام
فان ديك وو�صلت �سهلة لأيدي �ألي�سون.
و�أن��ق��ذ نوير م��رم��اه ب�براع��ة م��ن الهدف
الثاين ،بعد هجمة �رسيعة و�صلت �إلى

ماين يف اجلانب الأي�رس وم��رر كرة �إلى
روبرت�سون يف عمق دفاع البايرن ،و�سدد
ت�صويبة قوية �أبعدها نوير بذراعه �إلى
ركلة ركنية.
وتعادل بايرن ميونخ يف الدقيقة ،39
بعد جمهود مميز بداية من متريرة طولية
من �سويل يف الدفاع �إل��ى جنابري خلف
املدافعني يف اجلهة اليمنى للبايرن،
وتوغل الأخري داخل املنطقة ومرر عر�ضية
�أر�ضية ،حولها جويل ماتيب ،مدافع
الريدز ،باخلط�أ يف مرما
وح��اول ديفيد �أالب��ا ،ا�ستغالل الركالت
احل��رة الثابتة ،و�سدد ك��رة من م�سافة
بعيدة من خارج املنطقة ،بالدقيقة 43
�إال �أن �ألي�سون كان يف املكان ال�صحيح
وت�صدى ل��ه��ا.واق�ترب حممد �صالح من
ت�سجيل ثاين �أهداف ليفربول ،بعد هجمة
مرتدة �رسيعة ،بعدما ح�صل على الكرة
من منت�صف امللعب وتوغل و�سدد من على
ح��دود منطقة اجل��زاء كرة قوية �أبعدها
نوير برباعة عن مرماه بالدقيقة .49
ويف الدقيقة  ،60كاد بايرن ميونخ �أن
ي�سجل هدف ًا بنف�س طريقة الهدف الأول،
بعد متريرة طولية �إل��ى جنابري خلف
روبرت�سون ،ومتريرة عر�ضية �أر�ضية ،مل
جتد من يتابعها لتمر داخل منطقة الـ6
ياردات �إلى خارج امللعب.
و�أن��ق��ذ نوير م��رم��اه م��ن ك��رة خمادعة،
بعد ركلة ركنية نفذها �أرنولد ،و�أبعدها
احلار�س لركنية جديدة بالدقيقة ،69
ليعود ف��ان دي��ك وي�سجل الهدف الثاين
للريدز ،بعدما نفذ جيم�س ميلرن الركنية،
وحولها املدافع الهولندي يف املرمى
بر�أ�سه بعد ارتقاء ٍ
عال.و�أهدر �صالح فر�صة
ت�سجيل الهدف الثالث بطريقة غريبة،
ّ
وف�ضل
بعدما مر من مدافعي البايرن،
ت�سديد الكرة رغ��م وج��ود م��اين بجانبه
مبفرده متام ًا ،ليهدر الكرة ويبعدها نوير
من �أمام مرماه بالدقيقة 74
و�سدد فريمينو ت�صويبة من خارج املنطقة
بالقدم اليمنى ،بالدقيقة  ،80و�صلت يف
منت�صف املرمى بني �أيدي نوير.
وحاول ريناتو �سان�شيز ،تعديل النتيجة
لأ�صحاب الأر�ض ،بت�سديدة �أر�ضية زاحفة
بالدقيقة  ،82خرجت بجانب املرمى.
وعاد ماين لي�سجل ثاين �أهدافه ال�شخ�صية
والثالث لليفربول ،بعد عر�ضية مميزة من
حممد �صالح على ر�أ�س املهاجم ال�سنغايل،
بالدقيقة .84

• فرحة العبي ليفربول بالتأهل

كلوب يشيد
بالشراكة الدفاعية
االستثنائية

كوفاتش يعترف :ال نستحق
التأهل للدور التالي

�أكد نيكو كوفات�ش ،مدرب بايرن ميونخ الأمل��اين� ،أحقية ليفربول
الإنكليزي بالت�أهل للدور ربع النهائي بدوري �أبطال �أوروب��ا ،بعد
فوز الأخري يف جولة �إياب دور الـ 16على الفريق البافاري يف ملعبه
«.»1-3ومل ي�ستفد البايرن من تعادله ال�سلبي يف الذهاب على ملعب
�أنفيلد ،لي�سقط داخل �أليانز �أرينا بثالثية.
وقال كوفات�ش عقب املباراة ،يف ت�رصيحات �أبرزها موقع «�سبورت:»1
«قبل �أي �شيء� ،أود تهنئة يورغن كلوب «مدرب ليفربول» ،لأنهم كانوا
مناف�س ًا قوي ًا للغاية».و�أ�ضاف« :ب�شكل عام ،ليفربول كان الفريق
الأف�ضل يف كلتا املباراتني ،كما �أننا مل نح�سن ا�ستغالل روبرت
ليفاندوف�سكي ،ومل نكن يف �أف�ضل م�ستوياتنا الليلة».
وعن لقطة الهدف الأول ،قال« :لقد خرج من مرماه «نوير»،
لأنه مل يكن مت�أك ًدا من قدرة رافينيا على اللحاق بالكرة قبل
�ساديو ماين».و�أ�ضاف« :مل تكن فكرة جيدة ،لأنها ت�سببت
يف هدف ،لكن ال ميكن توجيه العتاب ملانويل ،لأنه �أراد
امل�ساعدة فقط».من جانبه ،قال نوير�« :أردت ال�ضغط
على م��اين ،لكنه ق��ام بعمل رائ��ع ،بعدما ا�ستدار
بج�سده ،وهو ما مل �أتوقعه».
واعرتف احلار�س الدويل الأملاين ،ب�أن «انت�صار
ليفربول م�ستحق ،لأننا افتقرنا للقوة الالزمة
والقدرة على خلق العديد من الفر�ص ،لذا كانت
النتيجة عادلة».واختتم« :دخلنا املباراة بحافز
كبري ،وكنا متحم�سني بعد معادلة النتيجة يف البداية،
لكن الهدف الثاين كان قات ًال».

• كوفاتش

فان ديك :نجحنا في إنجاز المهمة
�أع��رب فريجيل فان دي��ك ،مدافع ليفربول ،عن
�سعادته بامل�ساهمة يف ت�أهل فريقه �إلى ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا ،بالفوز على بايرن ميونخ
بنتيجة « ،»1-3على ملعب �أليانز �أرينا ،يف �إياب
الدور ثمن النهائي.
وقال فان ديك يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة
الربيطانية «« :»BBCهي ليلة عظيمة ،كنا نعلم �أن
املباراة �ستكون �صعبة ،لأننا نواجه فريقا مميزا،
وي�ضم العبني رائعني».
و�أ���ض��اف« :احل��ظ مل يحالفنا يف ه��دف التعادل

لبايرن ميونخ ،لكننا جنحنا يف �إجناز املهمة،
والت�أهل �إلى دور الثمانية الكبار».
وتابع« :الهدف الثاين كان مهم ًا ج��داً� ،شعوري
كان رائعا بعد الت�سجيل� ،سيكون علينا تعوي�ض
غياب روبرت�سون يف الدور املقبل بعد الإيقاف،
و�سنوا�صل العمل من �أج��ل الت�أكد �أن اجلميع
جاهز».
وح�صل روبرت�سون على بطاقة �صفراء يف املباراة،
وهي الثالثة له يف البطولة،ليت�أكد غيابه عن
مواجهة الذهاب من الدور املقبل ب�سبب الإيقاف.

• فان ديك

ع�بر ي��ورغ��ن ك��ل��وب ،م���درب ليفربول
الإنكليزي ،عن فرحته العارمة بعد
�إق�صاء بايرن ميونخ الأمل��اين من ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بالفوز عليه
يف عقر داره «� ،»1-3أول �أم�س ،يف جولة
الإياب مبلعب «�أليانز �أرينا».
وعقب امل��ب��اراة ،حت��دث كلوب ل�شبكة
و�سئل عما يعني
«�سكاي �سبورت�س»ُ ،
له هذا الفوز ،ف�أجاب« :كل �شيء ،لأننا
و�ضعنا عالمة تعجب حقيقية».
و�أ�ضاف« :يف ال�شوط الثاين حتكمنا يف
املباراة ولعبنا كرة �أف�ضل مما كان قبل
اال�سرتاحة ،وهو ما منحنا فر�صة الو�صول
يف مرات عديدة للمرمى البافاري».
وانهال امل��درب الأمل��اين باملديح على
مدافعه الهولندي فريجيل فان ديك� ،إلى
جانب الكامريوين جويل ماتيب ،الذي
و�صف �رشاكتهما باال�ستثنائية.
وعن ت�أهل فريقه لدور الـ ،8قال كلوب:
«هذه هي اخلطوة القادمة ،وها نحن قد
عدنا لواجهة كرة القدم ،فلي�س هناك
كثريون قد جنحوا يف الفوز على البايرن
يف ميونخ ،وه��ذا �أم��ر مميز بالن�سبة
لنا».

• كلوب

روبيرتسون

خاميس ينفعل
ويعترض على
قرار تغييره

يغيب عن المباراة
المقبلة

ت��ل��ق��ى ي����ورغ����ن ك���ل���وب،
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لليفربول
الإنكليزي�،رضبة موجعة بعد
ت�أكد غياب جنمه عن مباراة
ذهاب ربع نهائي دوري �أبطال
�أوروبا.
وت���أه��ل ليفربول �إل��ى ربع
نهائي دوري الأبطال ،عقب
ف��وزه على بايرن ميونخ،
يف معقله ب���أل��ي��ان��ز �أرينا
ب�أملانيا ،بنتيجة «،»1-3
ب��ع��دم��ا ت��ع��ادال ذه��اب��ا بال
�أهداف.
و�شهدت الدقيقة  92من عمر
امل��ب��اراة ،ح�صول �أن���دري
روبرت�سون ،الظهري الأي�رس
ل��ل��ري��دز ،ع��ل��ى البطاقة
ال�������ص���ف���راء ،ل��ي��غ��ي��ب عن
املباراة املقبلة بداعي تراكم
البطاقات.
وخ��ط��ف ل��ي��ف��رب��ول بطاقة
الت�أهل بثالثية من توقيع
����س���ادي���و م����اين «ه���دف�ي�ن»
وفريجيل ف��ان دي��ك ،فيما
�أح���رز جويل ماتيب هدفا
عك�سيا يف مرماه ل�صالح
الفريق البافاري.

• روبيرتسون
يبكي بعد
املباراة

�أث����ار ال��ك��ول��وم��ب��ي خامي�س
رودريغيز� ،صانع �ألعاب بايرن
ميونخ الأمل��اين ،اجلدل خالل
خ�سارة فريقه �أم��ام ليفربول
الإنكليزي «� ،»3-1أول �أم�س
الأربعاء ،يف �إياب ثمن نهائي
دوري �أبطال �أوروبا.
وق��رر امل��درب الكرواتي نيكو
ك��وف��ات�����ش ا���س��ت��ب��دال ال���دويل
الكولومبي قبل نهاية الوقت
الأ�صلي للمباراة بـ 11دقيقة،
ل��ي��دف��ع ب��ال�برت��غ��ايل ريناتو
�سان�شيز .وجاء التبديل �أثناء
ت�أخر البايرن بهدفني لهدف،
لكن قرار كوفات�ش مل ينل ر�ضا
رودريغيز ،الذي عرب عن غ�ضبه
من اخلروج .ومد كوفات�ش يده
مل�صافحة العبه �أثناء خروجه،
را عن
ال���ذي �أ���ش��اح ب��ي��ده م��ع�ب ً
غ�ضبه من قرار ا�ستبداله.
وكانت تقارير �صحافية عديدة،
قد �أف��ادت بتوتر العالقة بني
ال�لاع��ب الكولومبي ومدربه
الكرواتي ،وهو ما ات�ضح الليلة
خالل املباراة.
يذكر �أن الفريق البافاري ودع
البطولة من دور الـ ،16بعدما
ت��ع��ادل ذه��اب�� ًا م��ع ليفربول
يف ملعبه ب��دون �أه���داف ،قبل
اخل�سارة يف عقر داره بنتيجة
«.»1-3

