
سجل محمد ص��اح ه��دف��ا في 
الشوط األول ك��ان كافيا ليحقق 
ليفربول الفوز املطلوب -1صفر 
على ن��اب��ول��ي ف��ي اس��ت��اد أنفيلد 
ليتأهل لدور 16 ويطيح بالفريق 
االيطالي من دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم يوم الثاثاء.
وأدرك ليفربول قبل اللقاء أن 
ال��ف��وز -1صفر أو ب��ف��ارق هدفني 
يكفي للتأهل عن املجموعة الثالثة 
ال��ص��ع��ب��ة ول���ع���ب ص����اح دور 
البطولة م��ج��ددا بتسجيل هدف 

الفوز في الدقيقة 34.
وك�����اد ن���اب���ول���ي أن ي��ن��ت��زع 
التعادل في الوقت احملتسب بدل 
ال��ض��ائ��ع لكن احل���ارس أليسون 
تصدى ببراعة لفرصة خطيرة 
م��ن أرك���ادي���وش ميليك وصمد 
دفاع ليفربول القوي الذي اهتزت 
شباكه ست مرات فقط في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم.
وضمن باريس س��ان جيرمان 
الصدارة برصيد 11 نقطة بفوزه 
4-1 على رد ستار في بلجراد فيما 
ودع نابولي، ال��ذي دخ��ل املباراة 
األخيرة وهو متصدر، البطولة إذ 
خطف منه ليفربول املركز الثاني 
بفضل تفوقه في عدد األهداف التي 
سجلها بعدما تساوى كل منهما 
برصيد تسع نقاط وفي املواجهات 

املباشرة.
وق���ال ي��ورج��ن ك��ل��وب م��درب 
ليفربول ”ما زل��ت أشعر بنشوة 
االنتصار. هذه املباراة كانت مذهلة 
ورائعة وال تصدق. العبو فريقي 

قدموا كل ما لديهم“.
وحافظ كلوب على ثاثي خط 
الوسط ال��ذي عانى أم��ام باريس 
سان جيرمان في املباراة املاضية 
وك��ان نابولي أول م��ن عثر على 

إيقاعه وصنع عدة فرص.

وح��ص��ل ص���اح ع��ل��ى فرصة 
خطيرة الفتتاح التسجيل لكن 
ملسته األول���ى خذلته فيما فشل 
م��اري��ك هامشيك ف��ي ه��ز شباك 
ص��اح��ب األرض وه��و ف��ي موقف 

جيد.
وق��ام كاليدو كوليبالي بعمل 
ج��ي��د ف��ي م��راق��ب��ة ص���اح إل���ى أن 
استخرج الاعب املصري حلظة 
س��اح��رة ليسدد ف��ي امل��رم��ى هدف 
املباراة الوحيد إذ أفلت من مراقبة 
م��داف��ع نابولي وه��ز الشباك من 
زاوي��ة ضيقة. وه��ذا هو هدفه 34 
م��ع ليفربول ف��ي 2018 بجميع 

املسابقات.
وكان يجب على ليفربول زيادة 
ال��ف��ارق ف��ي ال��ش��وط الثاني لكن 
صاح أطاح بكرة وهو في موقف 
جيد قبل أن يبعد احل��ارس ديفيد 

أوسبينا فرصة من ساديو ماني.
وأدخ���ر نابولي هجومه حتى 
الفترة األخيرة من املباراة وسدد 
خ��وس��ي��ه ك��اي��ي��خ��ون ك���رة ف��وق 
العارضة م��ن م��دى قريب وعلى 
اجل��ان��ب اآلخ��ر أط��اح ماني بكرة 

خارج املرمى بغرابة.
وك���اد ميليك أن يكسر قلوب 
مشجعي ليفربول في اللحظات 
األخيرة لكن أليسون حرمه من ذلك 
عندما انطلق من خط مرماه ليبعد 

تسديدته.
وق��ال كارلو أنشيلوتي مدرب 
الفريق اإلي��ط��ال��ي ”نابولي كان 

قريبا لكن ليس بالقدر الكافي“.
وأضاف ”ال يوجد ما نندم عليه. 
ال��اع��ب��ون ق��ام��وا بعمل رائ��ع في 
مجموعة صعبة للغاية. التأهل 
كان ميكن أن يكون إجن��ازا رائعا. 
العديد من األشخاص لم يعتقدوا 
أننا نستطيع ال��وص��ول إل��ى هذه 

املرحلة“.
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محمد صاح سجل هدف املباراة الوحيد

صالح يصعق نابولي ويقود ليفربول لثمن نهائي دوري األبطال

كلوب يكيل املديح ألليسون وصالح
واص��ل محمد ص��اح مستواه املذهل 
ليقود ليفربول إل��ى دور الستة عشر 
ب���دوري أب��ط��ال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم يوم 
الثاثاء لكن امل��درب يورجن كلوب كان 
ممتنا ”إلنقاذ العمر“ من احلارس أليسون 

بعد الفوز -1صفر على نابولي.
وك��ان االنتصار الضئيل كافيا لتأهل 
ليفربول على حساب نابولي الذي دخل 
املباراة وهو في صدارة املجموعة الثالثة 
لكنه ودع البطولة بفارق األهداف املسجلة 
إذ تساوى الفريقان برصيد تسع نقاط 

وفي املواجهات املباشرة أيضا.
وش��اه��د ك��ل��وب واجلماهير املتوترة 
باستاد أنفيلد صمود ليفربول في اللحظات 
األخيرة وسط شعور بالراحة بعد اإلنقاذ 

املذهل من البرازيلي أليسون الذي انطلق 
من خط مرماه ليحرم أركاديوش ميليك 

من هز شباكه.
وق��ال كلوب ”ال أملك الكلمات لوصف 
اإلنقاذ ال��ذي ق��ام به أليسون. ك��ان إنقاذ 

العمر.
”لم يكن اإلنقاذ فقط. )أليسون( قام 
بالعديد من األشياء بهدوء. اإلنقاذ كان 
مذها وال يصدق ولم يسبق أن شاهدت 

مثل هذا األمر“.
وكانت إش��ادة كلوب بصاح صاحب 

هدف الفوز مختصرة.
وقال ”الهدف الذي أحرز محمد يا له من 

هدف. ال يصدق“.
وبعد ما حققه صاح في ليفربول في 

فترة قصيرة فيمكن التماس العذر ملتحدث 
لبق مثل كلوب على عدم امتاكه الكلمات 

الكافية المتداح الاعب املصري.
وف����اق تسجيله 44 ه��دف��ا بجميع 
املسابقات في موسمه األول في أنفيلد كل 
التوقعات حتى بدا أن أهدافه السبعة في 
أول 15 م��ب��اراة في ال���دوري ه��ذا املوسم 
باإلضافة إلى اثنني في دوري األبطال أمر 

هزيل.
وف��ي غ��ض��ون أس��ب��وع أوض���ح صاح 

أهميته لفريق املدرب كلوب.
وأح���رز ث��اث��ة أه���داف ف��ي ال��ف��وز في 
ب��ورمن��وث ليقود ليفربول إل��ى ص��دارة 
ال���دوري كما ك��ان هدفه ال��رائ��ع أم��س في 
مرمى نابولي بعد عمل فردي كافيا لبلوغ 

دور الستة عشر.
وم��ع ع��ودة ص��اح إل��ى مستواه مثل 
امل��وس��م امل��اض��ي وب��وج��ود دف��اع اهتزت 
شباكه ست م��رات فقط في ال��دوري حتى 
اآلن ي��ب��دو أن ليفربول وص��ل إل��ى قمة 

مستواه في الوقت املناسب.
لكن التأهل إلى أدوار خروج املغلوب 
بصعوبة جعل كلوب يعتقد أنه من املبكر 
ج��دا احل��دي��ث ع��ن ال��ف��رق ال��ت��ي تقف بني 
صاحب خمسة ألقاب في ك��أس أوروب��ا 

ولقب آخر.
وق���ال ك��ل��وب ”حتى ال��س��اع��ة 1955 
)بالتوقيت احمل��ل��ي( ل��م أك��ن متأكدا من 
وجودنا في القرعة )دور الستة عشر(. ال 

أهتم مبن سيكون منافسنا“.

فان ديك: أندية أوروبا تخشى الصدام مع ليفربول

سان جيرمان يسحق رد ستار برباعية ويتأهل إلى الصدارة
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قال فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، إن فريقه 
جعل األم��ور صعبة على نفسه، في انتصاره 0-1 
على نابولي، الثاثاء، في ختام دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وأه��در ليفربول، العديد من الفرص للتسجيل، 
وفيما بني ذلك، هز محمد صاح الشباك، ثم صمد 
صاحب األرض لينهي املجموعة الثالثة في املركز 

الثاني، متفوقا على نابولي بفارق األهداف املسجلة.

وأضاف فان ديك، في تصريحات ملوقع ليفربول 
الرسمي »كان ميكن أن نسهل األم��ور على أنفسنا، 
لو أحرزنا هدفني، لكننا أجنزنا املهمة وبلغنا أدوار 

خروج املغلوب«.
وسيعرف وصيف البطل في املوسم املاضي، 
هوية منافسه في دور ال��� 16، عند إج��راء القرعة 
اإلثنني املقبل، وأكد فان ديك، أن أندية أوروبا تخشى 

الصدام مع ليفربول.

ميلنر: هذه املباريات الصعبة
حتتاج لالعب مثل صالح

 أثنى العب وسط ليفربول اإلجنليزي جيمس 
ميلنر، على أداء النجم امل��ص��ري محمد ص��اح، 
مسجل هدف التأهل لدور 16 في دوري األبطال في 
شباك نابولي اإليطالي، في آخر جوالت املجموعة 
الثالثة، في الوقت الذي وصف فيه تصدي احلارس 
البرازيلي أليسون بيكر في الوقت القاتل من اللقاء 

ب�«املذهل«.
وت��أل��ق »امل��ل��ك امل��ص��ري« بتسجيل ه��دف اللقاء 
الوحيد والذي كفل التأهل ل�«الريدز« لدور 16، بينما 
قدم بيكر تصدياً رائعاً في الوقت احملتسب بدالً من 
الضائع من أمام املهاجم البولندي أركاديوش ميليك، 

وه��و الهدف ال��ذي ك��ان كفيًا باإلطاحة بالفريق 
اإلجنليزي من البطولة.

وأوضح صاحب 32 عاماً في تصريحات لشبكة 
بي تي سبورت احمللية عقب اللقاء الذي احتضنه 
ملعب أنفيلد رود: »أليسون قام بتصد مذهل، أعتقد 
أن اجلميع ق��دم أداءاً استثنائياً اليوم، باإلضافة 
لهدف ص��اح، إنه العب من ط��راز عاملي، وبالطبع 
حتتاج لاعب مثله في مثل هذه املباريات، غير مسار 
املباراة«. كما أشاد ميلنر ب��األداء الدفاعي للفريق، 
مؤكداً أنه كان يدرك بأن هذا اجلانب حتديداً هو الذي 

كان سيمنحهم التفوق في املباراة.

رغ���م ع���ودة أح��س��ن الع���ب ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي امل��وس��م السابق، إل��ى مستواه 
املعهود، وتأهل »ال��ري��دز« إل��ى ثمن نهائي 
املسابقة »ذات األذن��ني«، إال أن محمد صاح 

أثار حيرة جماهير الليفر.
وق����ال م��وق��ع ص��ح��ي��ف��ة »إك��س��ب��ري��س« 
البريطانية، إَنّ جماهير ليفربول ليست 
سعيدة؛ ألَنّ محمد ص��اح رف��ض االحتفال 
بتسجيله ه���دف ال��ف��وز ف��ي م��رم��ى شباك 

نابولي.
وأض��اف أَنّ جماهير »ال��ري��دز« تريد من 
صاح، وباقي الاعبني االستمتاع باللحظة، 

واالحتفال بتسجيل األهداف.
وأش���ار م��وق��ع صحيفة »دي��ل��ي ستار« 
البريطانية إلى أن مشجعي ليفربول، أغرقوا 
مواقع التواصل االجتماعي برسائل تتساءل 
ع��ن س��ر رف��ض النجم امل��ص��ري االحتفال 

بتسجيل األهداف.
د م��ش��ج��ع ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل  وغ�����َرّ

االجتماعي »تويتر« متسائاً: »ملاذا لم يعد 
ص��اح يحتفل بتسجيل األه����داف؟«، فيما 
أوضح مشجع آخر أن »صاح ال يحب حًقا 

االحتفال بتسجيل األهداف«.
أم��ا مشجع آخ��ر فغرد يقول »شخص ما 
يفسر ل��ي ه��ذا...ص��اح سجل هاتريك في 
مرمى بورمتوت... وسجل في مرمى نابولي 

وال يحتفل«.
وت��اب��ع آخ��ر ق��ائ��اً »ع��دم احتفال صاح 
بتسجل األهداف بدأ ُيقلقني. ماذا يحدث؟«، 
في حني طالبت مشجعة للفريق اإلجنليزي 
من صاح االحتفال، وقالت »من فضلك احتفل 

فأهدافك جتعلنا نشعر بسعادة أكبر«.
وغرد مشجع آخر »رمبا ال يحتفل صاح 
بتسجيل األه���داف لكنه سعيد ف��ي ق��رارة 

نفسه. املهم أنه يحرز األهداف«.
فهل يتفاعل ص��اح مع ه��ذه التعليقات، 
وي��ش��ارك جماهير ن��ادي��ه ف��رح��ة تسجيل 

محمد صاح رفض االحتفال بهدفه في شباك نابولياألهداف في املباريات املقبلة؟

ملاذا ال يحتفل صالح؟

بلغ باريس س��ان جيرمان دور 
16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بعد أن هز إدينسون كافاني ونيمار 
وكيليان مبابي الشباك خال فوز 
كبير 4-1 على مضيفه رد ستار 

بلجراد يوم الثاثاء.
وفي أجواء صعبة باستاد رايكو 
ميتيتش هز ثاثي الهجوم الشباك 
وأضاف ماركينيوس هدفا آخر فيما 
قلص امل��داف��ع ماركو جوبيلييتش 

الفارق لصاحب األرض.
وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ض��م��ن س��ان 
جيرمان ص��دارة املجموعة الثالثة 
برصيد 11 نقطة من ست مباريات 
بفارق نقطتني عن ليفربول الذي 
تأهل أيضا بفضل ال��ف��وز -1صفر 
على نابولي ليتفوق على الفريق 

االيطالي بفارق األهداف.
وك���ان ت��وم��اس ت��وخ��ي��ل م��درب 
باريس سان جيرمان سعيدا بطريقة 

تعامل فريقه م��ع الضغط الكبير 
مبلعب رد ستار.

وأب��ل��غ توخيل م��ؤمت��را صحفيا 
”كنا في موقف الدفاع في أول 15 
دقيقة من الشوط الثاني عندما قلص 
رد ستار الفارق لكننا سيطرنا على 

ما تبقى من املباراة.
”كان يجب علينا تسجيل ثاثة 
أو أربعة أه��داف في الشوط األول 
لكن بعدما قلص املنافس الفارق 
أظ��ه��رن��ا نضجا وص���م���ودا حلسم 

املواجهة“.
وتابع ”منلك العقلية املطلوبة 
ف��ي دوري األب��ط��ال وأن��ا واث��ق من 
أننا نستطيع مواصلة رف��ع سقف 
ط��م��وح��ن��ا. ل��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ع��ام��ل 
بتواضع ومع كل مباراة على حدة. 
جماهيرنا تستطيع أن حتلم باللقب 

لكننا سنحافظ على تركيزنا“.
وهيمن الفريق الزائر في الشوط 

األول ووضعه كافاني في املقدمة 
بعد عشر دق��ائ��ق بتسديدة قريبة 

املدى بعد متريرة من مبابي.
وضاعف نيمار التقدم في الدقيقة 
40 بعمل فردي رائع بعد التاعب 
بعدة مدافعني ثم س��دد الكرة فوق 

احلارس ميان بوريان.
وقلص رد ستار الفارق مندفعا 
بحماس 55 الف مشجع عبر املدافع 

جوبيلييتش بتسديدة مباشرة.
لكن سان جيرمان وسع الفارق 
م��ج��ددا بضربة رأس ال تصد من 
املدافع البرازيلي ماركينيوس في 
الدقيقة 74 ثم أكمل مبابي الرباعية 

في اللحظات األخيرة.
رغم خروجه تلقى رد ستار بطل 
أوروب��ا 1991 حتية جماهيره بعد 
أداء رائ��ع في مشاركته األول��ى منذ 
تغيير اسم البطولة إلى دوري أبطال 

فرحة العبي باريس سان جيرمانأوروبا.

بورتو يؤكد زعامته للمجموعة الرابعة 
وغلطة سراي ميّر للدوري األوروبي

أكد بورتو البرتغالي زعامته للمجموعة الرابعة 
بفوزه اخلامس تواليا على حساب مضيفه غلطة 
س��راي التركي 3-2، الثاثاء في اجلولة السادسة 
األخيرة من دور املجموعات ل��دوري أبطال أوروب��ا 

في كرة القدم.
وفي املجموعة عينها، حقق شالكه األملاني فوزا 
متأخرا على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 
-1صفر، بعد أن ضمن سابقا تأهله إلى دور ال�16 

رفقة بورتو. املباراة األولى جاءت مثيرة بني بورتو 
وغلطة سراي، سجل للفائز البرازيلي فيليبي )17( 
واملالي موسى ماريغا )42 من ركلة جزاء( وسيرجيو 
أوليفيرا )57(، وللخاسر اجلزائري سفيان فغولي 
)45 من ركلة جزاء( الذي أهدر ركلة ثانية في الدقيقة 
67، والسويسري إرين ديرديوك )65(. وفي الثانية، 
انتظر شالكه حتى الدقيقة 90 ليسجل هدف الفوز عن 

طريق النمساوي أليساندرو شوبف.

نيمار يتربع على عرش الهدافني 
البرازيليني في دوري األبطال

ارت��ق��ى ال��ن��ج��م ن��ي��م��ار دا سيلفا 
ل��ص��دارة ال��ه��داف��ني البرازيليني في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك 
بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
شباك النجم األحمر الصربي، خال 
مواجهة الفريقني على ملعب النجم 
األحمر، ضمن اجلولة 6 للمجموعة 

الثالثة.
ورفع صاحب )26 عاماً( رصيده 
ل�)32 ه��دف��اً(، متفوقاً بفارق هدف 
وحيد على جنم برشلونة اإلسباني 

سابقاً ري��ف��ال��دو، واث��ن��ني أم��ام جنم 
م��ي��ان اإلي��ط��ال��ي وري�����ال م��دري��د 

اإلسباني سابقاً، كاكا.
وأضاف نيمار هدفه اخلامس هذا 
املوسم حتى اآلن في »التشامبيونز 
ل��ي��غ«، ف��ي ث��ان��ي م��واس��م��ه بقميص 
الفريق الباريسي، في الوقت الذي 
كانت محصلته اإلجمالية في املوسم 

املاضي 6 أهداف.
وعلى م��دار األربعة مواسم التي 
ارت��دى فيها قميص »الباوغرانا«، 

سجل نيمار 21 هدفاً في البطولة.


