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سجل املتألق محمد صالح هدفني وصنع مثلهما أمام 
فريقه السابق خالل فوز كبير لليفربول 5-2 على ضيفه 
روم��ا ليضع قدما في امل��ب��اراة النهائية ل��دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء.
ففي ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أنفيلد هز صالح، 
ال��ذي فاز بجائزة أفضل العب في ال��دوري االجنليزي 
املمتاز يوم األحد املاضي، الشباك مرتني قبل االستراحة 
ثم صنع هدفني متتاليني لساديو ماني وفيرمينو في 

الشوط الثاني.
ووسع فيرمينو الفارق إلى -5صفر من ضربة 

رأس وم��ع اطمئنان امل���درب ي��ورج��ن كلوب 
للنتيجة أخرج صالح في آخر ربع ساعة.

وغابت خطورة الفريق االجنليزي مع 
خروج صالح واستغل روما، الذي أطاح 

ببرشلونة من دور الثمانية، املوقف 
لينتفض متأخرا.

وس��ج��ل ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر هدفني 

عبر إي��دن جيكو ودييجو بيروتي من ركلة ج��زاء في 
الدقيقتني 81 و85 ليحتفظ ببصيص األم��ل في لقاء 

اإلياب بالعاصمة االيطالية يوم األربعاء املقبل.
وت��رك جمهور ليفربول مدرجات أنفيلد مبزيج من 
الفرح ب��األداء الهجومي الرائع والقلق بعد استقبال 
هدفني قرب النهاية ما يثير تساؤالت حول قرار كلوب 

بإخراج صالح والذي فتح الباب أمام روما 
لتعديل النتيجة.

وك�����م�����ا ك����ان 
احل����ال أم���ام 
م��ان��ش��س��ت��ر 
س�����ي�����ت�����ي 
ف����ي ال�����دور 
السابق أظهر 
ليفربول قوته 
امل��ف��رط��ة عبر 
ث��الث��ي الهجوم 

وإذا تعثر دفاع روما في االستاد األوملبي في اإلياب كما 
حدث يوم الثالثاء فإن ليفربول سيضمن بالتأكيد السفر 
إلى كارديف ملواجهة ريال مدريد أو بايرن ميونيخ في 
النهائي. وخسر ليفربول جهود العب الوسط أليكس 
أوكسليد-تشامبرلني الذي تعرض إلصابة بدت قوية 
بعد تدخل عنيف مع الكسندر كوالروف في الدقيقة 18 

وغادر امللعب على محفة.
وك����اد ل��ي��ف��رب��ول يتأخر 
ف��ي النتيجة عندما سدد 

ك�����والروف تسديدة 
ه��ائ��ل��ة م���ن نحو 
30 مترا وأخفق 
احل������������ارس 
ل������وري������س 
ك����اري����وس 
في التعامل 
م���ع���ه���ا 

لتصطدم الكرة بالعارضة.
لكن الرد جاء قويا من فريق كلوب وتسلم ماني كرة 
أم��ام املرمى بعد عمل رائ��ع من فيرمينو لكن املهاجم 
السنغالي املنفرد باحلارس س��دد ف��وق العارضة في 
الدقيقة 29 وتكرر التعاون بني الثنائي بعد دقائق لكن 

ماني هز الشباك وهو متسلل ليلغي احلكم هدفه.
وجنح صالح في اختراق الشباك بتسديدة 
رائعة بقدمه اليسرى في أبعد زاوية مبرمى 

احلارس أليسون في الدقيقة 35.
وك����اد امل���داف���ع دي����ان ل��وف��ري��ن أن 
ي��ض��اع��ف ال��ت��ق��دم ل��ك��ن تسديدته 
بالرأس بعد ركلة ركنية ارتدت 
من العارضة وبعدها انهار 

الفريق االيطالي.
وأح���رز ص��الح هدفه 
رق��م 43 ه��ذا املوسم 
عندما تسلم متريرة 

فيرمينو وسدد بإتقان من فوق احلارس أليسون ليخرج 
ليفربول من الشوط األول متقدما -2صفر.

ورمبا تدفع نتيجة كهذه بعض الفرق لتأمني الدفاع 
لكن فريق كلوب واصل الضغط بعد االستراحة وحاول 

حتقيق أقصى استفادة أمام دفاع روما الهش.
ونال ماني مكافأة على اصراره بعدما اخترق صالح 
من اجلهة اليمنى ومرر له على طبق من ذهب ليضيف 

الهدف الثالث في الدقيقة 56.
وت��ك��رر األم��ر عندما تالعب ص��الح باملدافع ج��وان 
جيسوس ومرر إلى فيرمينو ليوسع الفارق إلى -4صفر.
وأكمل فيرمينو اخلماسية عندما أفلت من الرقابة 
خالل ركلة ركنية ووضع الكرة برأسه في الشباك في 
الدقيقة 68. وبعد خروج صالح قلص البوسني جيكو 
ال��ف��ارق بعدما استغل مت��ري��رة م��ن رادي���ا ناينجوالن 
وبعدها نال روم��ا ركلة ج��زاء بعد ملسة يد من جيمس 
ميلنر ونفذها البديل بيروتي بنجاح ليحافظ على 

حظوظ روما في املنافسة. 

الصحف اإلسبانية: أحضروا 
محمد صالح إلى »الليغا«

لوحة فنية رسمها املهاجم املصري محمد صالح، في األمسية األوروبية على ملعب أنفيلد، التي 
انتهت لصالح ليفربول 5-2 على حساب روما، في ذهاب نصف نهائي دوري األبطال، بتسجيله 
هدفني وصناعته ملثلهما، ليستحوذ على عناوين الصحف الرياضية اإلسبانية الصادرة أمس 

األربعاء، التي دعت إلحضاره إلى »الليغا«.
وجنح »امللك« كما يلقبونه في ليفربول، بإخراج فريقه من مأزق، بافتتاحه التسجيل من تسديدة 
رائعة بيسراه )ق.36(، سكنت شباك الضيوف في أقصى الزاوية اليمنى، قبل أن يضيف الهدف 
الثاني قبل نهاية الشوط األول، من انفراده بحارس فريق العاصمة اإليطالي، ليمهد الطريق نحو 

انتصار مريح بعد صناعته هدفني آخرين، لزميليه في خط الهجوم، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
ونشرت صحيفة ماركا مقاال بعنوان: »صالح هو العنصر الذي تفتقده الليغا«، وذكرت أن »صالح 
تطور أكثر من أي العب على املستوى العاملي هذا املوسم، وحتول من مجرد جناح مهاري وسريع إلى 
العب حاسم، كما فعل هذه الليلة. أفضل العب أعسر في تاريخ ليفربول، والذي يقوده اآلن لتحقيق 
حلم الوصول لنهائي التشامبيونز ليغ« للمرة األولى منذ موسم 2006-2007، حينما خسر أمام 
ميالن 1-2، والتتويج به للمرة األولى منذ موسم 2004-2005 على حساب »الروسونيري«، 

والسادسة في تاريخه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسيرة صالح املدهشة في أول مواسمه مع ليفربول، الذي سجل معه 
إجمالي 43 هدفا في 47 مباراة، والذي قد يكلله بأداء جيد مع منتخب بالده املصري في مونديال 
روسيا هذا الصيف، قد يقوده إلزاحة أحد جنوم الشباك ال�3 العامليني من على منصة التتويج في 
جائزة أفضل العبي العالم: وهم األرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة( والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو )ريال مدريد( والبرازيلي نيمار )باريس سان جيرمان(.
كما تناولت الصحيفة اإلسبانية ذائعة الصيت أصداء املباراة عبر الرسومات املعبرة »ميمات 
اإلنترنت«، التي دعت أغلبها النادي امللكي إلى ض��رورة التعاقد مع اجلناح املصري، لتعويض 

االنخفاض الكبير في أداء مهاجمي فريق العاصمة اإلسباني، غاريث بيل وكرمي بنزميا.
وكتب أحد املعلقني: »تعاقدوا مع هذا الفتي وليس مع نيمار، فهذا أفضل«، وذكر آخر: »اآلن صالح 
فعل ما يصنعه ميسي، وبات ينقصه تقدمي نفس األداء لعدة أعوام ليصبح واحدا من أفضل الالعبني 

في التاريخ«.
بينما نشرت صحيفة آس الرياضية أن »صالح أصبح أحد النجوم الكبار في عالم كرة القدم، 

ويبدو أن شغفه سيستمر حتى النهاية«.
وذكرت: »صالح لم يحصل على التقدير من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي دربه في 

تشيلسي، لكنه يجلس اآلن على قمة كرة القدم«.
وكالت الصحيفة املديح للهدف األول الذي سجله صالح في مرمى روما بطريقة رائعة من تسديدة 
بقدمه اليسرى، وذكرت: »اآلن ليفربول لن يبكي على رحيل كوتينيو إلى برشلونة، ألن صالح معه، 

وقد ال يستغني عنه بسهولة«.
وتناولت تعليق أسطورة »الريدز« ستيفن جيرارد على أداء »الفرعون املصري« حينما قال: »إنه 

اآلن الالعب األفضل في الكوكب«.
وذكرت أن صالح، الذي يتوج ملكا اآلن في إجنلترا وأوروبا، أصبح قريبا من حتطيم رقم قياسي 

آخر ألفضل هدافي ليفربول في موسم واحد، وهو 47 هدفا سجلها إيان راش.
بينما أك��دت صحيفة سبورت الرياضية الكتالونية أن »ص��الح يسجل أرق��ام��ا قياسية في 

التشامبيونز ليغ ويساعد ليفربول في وضع قدم بنهائي البطولة«.
أما موندو ديبورتيفو، فنشرت »صالح مدهش، لكن روما ال يزال حيا«، مشيرة إلى أنه بعد تبديل 

املهاجم املصري جنح فريق العاصمة اإليطالية في العودة بهدفني.
كما تناولت الصحف اإلسبانية تصريحات املدير الرياضي لفريق »الذئاب«، مونتشي، عن أسباب 

موافقة النادي على رحيل صالح الصيف املاضي نحو ليفربول.
وق��ال مونتشي: »ك��ان يتحتم علينا بيعه قبل 30 يونيو ليفي بلوائح اللعب املالي النظيف 
ل�«يويفا«، لم يكن لدينا حل آخر، ألنه أراد الرحيل ونحن كنا مجبرين على بيعه، رحل مقابل أكثر من 

42 مليون يورو«.
واآلن أصبح صالح هو الالعب األكثر جذبا لألضواء في عالم كرة القدم العاملية، لتزداد شعبيته 
على املستويني احمللي والعاملي، فهل سيلبي نداء اجلماهير اإلسبانية بالرحيل إلى الليغا؟ حيث 
أنه مطلوب أيضا في برشلونة بحسب تقارير إخبارية، أم سيستمر في مواصلة صنع التاريخ مع 

ليفربول املوسم املقبل؟ هذا ما ستكشفه األيام املقبلة.

تشامبرالين مهّددا بالغياب 
عن املونديال

ذكر مدرب نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم األملاني يورغن كلوب أن اإلصابة التي تعرض 
لها العب الوسط الدولي اإلنكليزي أليكس أوكساليد-تشامبرالين قد تبعده عن املالعب حتى نهاية 

املوسم، ورمبا عن نهائيات املونديال.
وأصيب أوكساليد-تشامبرين في ركبته اليمنى وخرج على حمالة خالل مباراة ذهاب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا التي فاز فيها فريقه ليفربول على روم��ا اإليطالي 5-2 الثالثاء في 

ليفربول، قبل شهرين من مونديال 2018 في روسيا.
وصرح كلوب في مؤمتر صحافي بعد املباراة »كامل اجلهاز الطبي للفريق قلق قبل إجراء الصور 

املقطعية. ميكنكم في هذه احلالة أن تتصوروا ال سيما أن املوسم لم يعد طويال«.
وردا على سؤال حول احتمال انتهاء موسمه، أجاب املدرب األملاني »يقولون نعم. إذا رأيتموني 
غير باسم، فلهذا السبب. لقد خسرنا العبا ممتازا هذا املساء«، مستدركا »لكني شخص إيجابي دائما، 

وقد يكون شكلي سيئا اآلن«.
وأصيب أوكساليد-تشامبرالين )24 عاما( في ركبته اليمنى بعد مرور ربع الساعة األول من 
الشوط األول خالل اشتراك مع مدافع روما الصربي ألكسندر كوالروف، وبدأ يتلوى من األلم ما دفع 

املسعفني إلى طلب استبداله فورا فحل محله الهولندي جورجينو فينالدوم )18(.
ويعتبر أوكساليد-تشامبرالين من العناصر األساسية في تشكيلة مدرب املنتخب اإلنكليزي 
غاريث ساوثغيت، وقد حترمه اإلصابة من املشاركة في نهائيات املونديال الذي تستضيفه روسيا 

من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو.

صالح يروض الذئاب

استطالع ملاركا يؤيد 
إمكانية فوز صالح 

بالكرة الذهبية
أيد عشاق كرة القدم في إسبانيا امكانية تتويج جنم كرة القدم املصرية 
وهداف ليفربول، محمد صالح، بجائزة الكرة الذهبية التي متنح ألفضل 

العبي العالم عن عام 2018.
وفي استطالع لصحيفة ماركا الرياضية، أيد %64 من رواد الصحيفة 
إمكانية تتويج صالح باجلائزة، رغم احلضور القوي للنجمني، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، واألرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين يستحوذان 

عليها طوال السنوات العشرة املاضية.
في حني استبعد %36 من املشاركني الذين تخطى عددهم 5 آالف 

شخص قدرته على الفوز بها.
وحقق »امللك« كما يلقبونه في إجنلترا العديد من األرقام القياسية هذا 
املوسم، وتوج مؤخرا بجائزة أفضل العب في »البرمييير ليغ«، البطولة 
التي يتصدر هدافيها، وكذلك السباق نحو جائزة احلذاء الذهبي كأفضل 

هداف في الدوريات األوروبية.

هندرسون: خاب أملنا!
أعرب قائد ليفربول اإلجنليزي، جوردان هندرسون، عن أسفه الستقبال 
فريقه هدفني في الدقائق األخيرة من مباراته أمام ضيفه روما اإليطالي، في 

ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال العب وسط ليفربول: »نشعر بخيبة أمل بعد أن استقبلنا هدفني، 
ألنني أعتقد أننا كنا نحكم قبضتنا على املباراة، لم نقدم األداء املعهود خالل 

الدقائق ال�20 األخيرة، وهدفهم األول أصابنا بالتوتر وال أعرف ملاذا؟«.
ورغم ذلك، ثمن الالعب الدولي اإلجنليزي الفوز العريض لفريقه في 
املباراة، وشدد على أهميته قبل مباراة العودة، التي ستقام على امللعب 

األوملبي بالعاصمة اإليطالية روما األربعاء املقبل.
ويعتمد روما في تطلعاته إلى بلوغ نهائي النسخة احلالية من دوري 
أبطال أوروبا، على عودته التاريخية أمام برشلونة في إياب ربع النهائي، 
عندما عوض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-4، وفاز في مباراة 

العودة 0-3.
واختتم هندرسون قائال: »يجب أن نتحلى بالثقة، لعبنا بشكل جيد، 

وفزنا باملباراة، وسنذهب إلى روما ونحن متفوقني بفارق 3 أهداف«.

اعتقال مشجعني 
من روما بسبب العنف

اعتقلت شرطة مرسيسايد رجلني من روم��ا لالشتباه في الشروع 
في القتل بعد أن تعرض رجل إلصابات خطيرة عقب واقعة قبل مباراة 
ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم ضد 

روما الثالثاء.
وقالت الشرطة في بيان إن رجال أيرلنديا يبلغ من العمر 53 عاما 

تعرض إلصابة في الرأس وهو في حالة حرجة باملستشفى.
وأضافت الشرطة »نعتقد أن الضحية كان في ليفربول برفقة شقيقه 
من أجل مباراة قبل النهائي بني ليفربول وروما وتعرض لهجوم خالل 
مواجهة بني جماهير روم��ا وليفربول بالقرب من حانة البرت حوالي 

الساعة 7:35 مساء.
ذكر الشهود أن الضحية تعرض للضرب بحزام ثم سقط على األرض«.

وقالت الشرطة إن الرجلني، وعمرهما 25 و26 عاما، احتجزا من أجل 
استجوابهما.

وذك��رت هيئة االذاع���ة البريطانية )ب��ي.ب��ي.س��ي( أن مجموعة من 
مشجعي روما هاجموا جماهير ليفربول باستخدام األحزمة.

وق��ال ليفربول، ال��ذي ف��از باملباراة 5-2، إن��ه على اتصال بخدمات 
الطوارئ وسيقدم أي دعم للمشجع وأسرته.

وأضاف النادي في موقعه على االنترنت »نادي ليفربول لكرة القدم 
مصدوم بعد االعتداء على مشجع لليفربول قبل مباراة دوري أبطال 

اوروبا ضد روما«.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من )بي.بي.سي( مجموعة من الشباب في 
عراك خارج االستاد قبل املباراة، وكان هناك شخص راقد على األرض 

يتلقى العناية بينما استمر القتال.
وكانت هناك مشاهد عنف أيضا قبل مباراة ليفربول في دور الثمانية 
لدوري األبطال ضد مانشستر سيتي باستاد أنفيلد في وقت سابق هذا 
الشهر عندما هاجم مشجعو النادي صاحب األرض حافلة الفريق الزائر 

بالقارورات واأللعاب النارية.
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