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ضرب موعد ًا مع أياكس في نصف النهائي بعد مباراة مثيرة شهدت  7أهداف

توتنهام يصعق مانشستر سيتي ويطيح به خارج دوري األبطال
تأهل توتنهام هوتسبير إلى قبل نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقاعدة الهدف
خ��ارج األرض عقب هزميته  4-4( 3-4في
النتيجة اإلجمالية) أمام مانشستر سيتي في
مباراة حتبس األنفاس في إياب دور الثمانية
أول من أمس.
ويلتقي توتنهام ،الذي فاز 1-صفر في لقاء
الذهاب ،مع أياكس أمستردام من أجل مكان في
النهائي ضد ليفربول أو برشلونة.
وت��وق��ع م��اوري��س��ي��و بوكيتينو م��درب
ت��وت��ن��ه��ام أن ت��ك��ون امل���ب���اراة ض��د الفريق
الهولندي الشاب واملمتع ”مفتوحة ومثيرة“
لكنها ستتطلب الكثير لتكون أكثر إث��ارة من
مواجهة سيتي.
وش��ه��دت امل��ب��اراة أرب��ع��ة أه���داف ف��ي أول
 11دقيقة وإث���ارة بال توقف حتى النهاية
الدرامية للمواجهة املذهلة ،عندما أ ُلغي هدف
سجله رحيم سترلينج في الوقت احملتسب
بدل الضائع ،كان سيرسل سيتي للدور قبل
النهائي ،بداعي التسلل بعد مراجعة حكم
الفيديو املساعد.
واحتفل مشجعو سيتي مبا بدا أنه الهدف
الذي سيرسلهم إلى املربع الذهبي قبل أن تؤكد
اإلعادة التلفزيونية أن سيرجيو أجويرو كان
متسلال في بداية اللعبة.
وكانت هذه اللقطة منوذجا مثاليا لفوائد
استخدام التكنولوجيا لكنها كانت قاسية
أيضا على فريق املدرب بيب غوارديوالالذي
كان األقوى على مدار زمن املباراة.
وق���ال غ���واردي���والال���ذي ان��ت��ه��ت أح�لام��ه
في حتقيق أربعة ألقاب هذا املوسم ”كانت
(ن��ه��اي��ة) قاسية لكن ه��ذا م��ا ح��دث وعلينا
تقبله“ .وأشار نظيره بوكيتينو ،الذي غاب
عنه هدافه ه��اري ك�ين ،إل��ى أن فريقه أظهر
شخصيته .وأضاف املدرب األرجنتيني الذي
بلغ فريقه ال��دور قبل النهائي ألول مرة منذ
تغيير اسم البطولة إلى دوري األبطال ومنذ
تأهله إلى قبل نهائي كأس أوروبا في 1962
”العبو فريقي كانوا أبطاال .صنعنا تاريخا“.
ودبت احلياة في اللقاء في الدقيقة الرابعة
عندما وضع سترلينج سيتي في املقدمة بعد
تلقيه متريرة من كيفن دي بروين على اجلناح
األيسر قبل أن ينطلق لداخل امللعب ويطلق
تسديدة جميلة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية
البعيدة ملرمى هوجو لوريس.
لكن بعد ثالث دقائق أخرى ،أدرك توتنهام
التعادل عندما حاول الفرنسي اميريك البورت
مدافع سيتي إبعاد الكرة لكنها وصلت مباشرة
إلى قدم سون هيوجن-مني الذي أطلق تسديدة
منخفضة دخلت املرمى بعد اصطدامها بساق

إيدرسون حارس سيتي.
وأخطأ الب��ورت أيضا في ه��دف توتنهام
الثاني في الدقيقة العاشرة عندما أهدى الكرة
إلى لوكاس م��ورا ،ليمرر الالعب البرازيلي
إل��ى كريستيان إريكسن ال��ذي أرس��ل الكرة
إلى سون ليضعها املهاجم الكوري اجلنوبي
بصورة رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى.
لكن سيتي رد على الفور ،فمرر أجويرو
إلى برناردو سيلفا ليسدد الالعب البرتغالي
بقدمه اليسرى كرة اصطدمت مبدافع توتنهام
داني روز وخدعت احلارس لوريس ليجعل
النتيجة  2-2في لقاء اإلي��اب .وهز اخلطير
سترلينج الشباك مرة أخرى في الدقيقة 21
ليعادل النتيجة اإلجمالية ،إذ حترك بخفة عند
الزاوية البعيدة ليحول كرة عرضية منخفضة
من دي بروين إلى الشباك.
ومنح أجويرو التفوق لسيتي في النتيجة
اإلجمالية بتسديدة صاروخية في الدقيقة
 ،59إذ سدد املهاجم األرجنتيني في الزاوية
القريبة للحارس لوريس بعد انطالقة مذهلة
لألمام ومتريرة مثالية من دي بروين.
لكن سيتي تلقى صدمة في الدقيقة 73
عندما حول البديل فرناندو يورينتي ركلة
ركنية نفذها كيران تريبيير إلى الشباك ليعيد
التفوق للنادي اللندني بقاعدة الهدف خارج
األرض.
ومع عدم تأكد احلكام مما إذا كانت الكرة
اصطدمت بيد الالعب اإلسباني أو حتولت
للشباك بعد ارتطامها بفخذه ف��ي الزحام
املوجود أم��ام املرمى ،مت اللجوء مرة أخرى
حلكم الفيديو املساعد الذي أكد صحة الهدف.
ثم تدخل حكم الفيديو املساعد في الوقت
احملتسب بدل الضائع ليقسو على أصحاب
األرض ،إذ انطلق أجويرو من اجلناح األمين
وم��رر كرة عرضية منخفضة إلى سترلينج
الذي وضعها في الشباك في ما كان سيصبح
هدفه الثالث في اللقاء.
وكان قرار حكم الفيديو املساعد صحيحا
وخرج حامل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز
وسط سعادة من بوكيتينو والعبيه الذين
احتفلوا أمام جماهير توتنهام التي سافرت
خلفهم إلى مانشستر.
وق��ال بوكيتينو ”الالعبون يستحقون
املديح .أنا سعيد جدا بسبب املجهود الذي
بذله الفريق .لو كانت هناك كلمات تصف هذا
الفريق فهي أننا نحافظ على الروح واألفكار
والفلسفة ذاتها وهذا أهم شيء“.
وسيلتقي الفريقان مرة أخرى على امللعب
ذات��ه في ال��دوري املمتاز يوم السبت وهناك
الكثير على احملك لكل منهما.

فرحة عارمة من العبي توتنهام

سيسوكو غادر امللعب معتقد ًا أن توتنهام ودع البطولة
لم ي��درك موسى سيسوكو العب وسط
توتنهام هوتسبير أن فريقه تأهل إلى قبل
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى
أخبره أحد أفراد اجلهاز التدريبي في غرفة
الالعبني أنه مت إلغاء هدف مانشستر سيتي
في الثواني األخيرة.
وكان سيتي متقدما  3-4في لقاء إياب
دور الثمانية في نتيجة متنح توتنهام
التأهل بسبب الفوز ذهابا 1-صفر قبل أن
يسجل رحيم سترلينج هدفا لفريق بيب
غوارديوالوتنطلق احتفاالت صاخبة في

استاد االحتاد.
ل��ك��ن ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و أل��غ��ى ال��ه��دف ألن
سيرجيو أج��وي��رو ك��ان ف��ي موقف تسلل
خالل بناء الهجمة وقبل وصول الكرة إلى
زميله سترلينج.
وشعر سيسوكو ،ال��ذي مت استبداله
في الشوط األول بسبب اإلصابة ،بإحباط
شديد بعد أن سجل سترلينج الهدف وغادر
امللعب وذهب إلى غرفة الالعبني ولم يدرك
أنه مت إلغاء الهدف بعد حلظات قليلة.
وق����ال س��ي��س��وك��و ل��ص��ح��ي��ف��ة ليكيب

الفرنسية ”كنت على مقاعد البدالء عندما
شاهدت الهدف لتصبح النتيجة  .3-5كنت
أشعر بإحباط شديد وع��دت مباشرة إلى
الغرفة.
”كنت وحيدا وال يوجد معي أي شخص
وال يوجد شاشة تلفزيون وال يوجد بث
للمباراة .ف��ي اع��ت��ق��ادي أننا خرجنا من
املسابقة ثم جاء أحد أف��راد اجلهاز ودخل
الغرفة وقال لي‘مذهل لقد فعلناها‘“.
وأضاف ”قلت له ‘كيف حدث ذلك؟‘ في
هذه اللحظة أبلغني أنه مت إلغاء الهدف“.

وتابع ”لذا قمت بارتداء القميص ونسيت
اإلصابة وركضت إلى اخل��ارج لاللتحاق
بباقي زمالئي حتى ال أغيب عن االحتفاالت
في مثل هذه اللحظة التاريخية .هذا مذهل
وأمر مفعم باملشاعر“.
وصعد توتنهام ،ال��ذي بلغ في نهائي
ك��أس أوروب���ا آلخ��ر م��رة ع��ام  ،1962إلى
ال��دور قبل النهائي ألول مرة منذ انطالق
دوري األب���ط���ال وس��ي��ل��ع��ب م��ع أي��اك��س
أمستردام وتقام مباراة الذهاب في لندن
في  30أبريل.

غوارديوال  :سنقاتل على لقب «البرمييرليغ» بوكيتينو :طريقة تأهلنا لنصف النهائي ال تصدق
بعد اخلروج «القاسي»
ق��ال بيب غ��واردي��وال مدرب
مانشستر سيتي إن فريقه
”سيقف سويا“ وسيقاتل من
أج��ل لقب ال���دوري اإلجنليزي
املمتاز بعد انتهاء حلم حتقيق
أربعة ألقاب أول من أمس عقب
اخلروج املثير من دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم أمام توتنهام
هوتسبير .وق��ال غ��واردي��وال
”كانت (نهاية) قاسية لكن هذا
ما حدث وعلينا تقبله“.
وأض���اف امل���درب اإلسباني
ال���ذي ودع ف��ري��ق��ه البطولة
أم���ام منافس محلي آخ��ر هو
ليفربول م��ن ال���دور ذات���ه في
املوسم املاضي ”بعد  20دقيقة
تقدمنا  .2-3صنعنا العديد
من الفرص في الشوط الثاني
وأح��رزن��ا األه����داف ال��ت��ي كنا
بحاجة إليها .لألسف كانت
ن��ه��اي��ة سيئة ل��ن��ا ل���ذا أوج��ه
التهنئة إل��ى توتنهام وأمتنى
له حظا موفقا في ال��دور قبل
النهائي“.
وواص���ل غ��واردي��وال دعمه
الستخدام تقنية حكم الفيديو
املساعد الذي سمح باحتساب
ه��دف فرناندو يورينتي رغم
شكوك بوجود ملسة يد.

حسرة بيب غوارديوال بعد اخلروج من دوري األبطال

لكنه شكك في ق��رار احلكم
بشأن ه��دف يورينتي وال��ذي
اعتبر احلكم أن ال��ك��رة ملست
أعلى فخذ الالعب اإلسباني إلى
داخل الشباك.
وق���ال ”أدعم تقنية حكم

الفيديو املساعد لكن رمبا من
زاوي����ة واح����دة ب���دا أن ه��دف
فرناندو يورينتي جاء بلمسة
ي��د ورمب���ا م��ن ال���زاوي���ة التي
شاهدها احلكم كان صحيحا“.
وأم�����ام م���درج���ات ممتلئة

ش��ج��ع��ت س��ي��ت��ي ف��ي ال��ش��وط
الثاني منح أج��وي��رو التقدم
لصاحب األرض  2-4بتسديدة
ق��وي��ة ف��ي الدقيقة  59ليبدو
فريق امل���درب غ��واردي��وال في
طريقه إلى الدور قبل النهائي.
وقال غوارديوال ”أنا فخور
ب��ال�لاع��ب�ين واجل��م��اه��ي��ر .لم
أسمع مثل هذا التشجيع منذ أن
حضرت إلى مانشستر لكن كرة
القدم ال ميكن توقعها“.
ويستضيف سيتي منافسه
توتنهام مرة أخرى في الدوري
ي��وم السبت إذ يتنافس ضد
ليفربول على ال��ص��دارة عقب
انتهاء أحالم الرباعية.
ون����ال س��ي��ت��ي ل��ق��ب ك��أس
رابطة األندية اإلجنليزية وبلغ
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي
ويتأخر بنقطتني عن ليفربول
في الترتيب لكنه ميلك مباراة
مؤجلة .وقال املدرب اإلسباني
”يجب علينا ال��وق��وف سويا
وإظ���ه���ار رد ال��ف��ع��ل .ف��ت��رة
(قصيرة) وضد الفريق ذاته.
ال ميكننا التفكير كثيرا آلن.
علينا محاولة ال��ن��وم ألط��ول
ف��ت��رة ممكنة وسنستعد في
اليوم السابق للمباراة“.

ك��ال ماوريسيو بوكيتينو
مدرب توتنهام هوتسبير املديح
لالعبيه ”األبطال“ بعد التأهل
إلى ال��دور قبل النهائي لدوري
أب��ط��ال أوروب�����ا ل��ك��رة ال��ق��دم
بالتفوق على مانشستر سيتي
بقاعدة ال��ه��دف خ��ارج األرض
عقب التعادل  4-4في النتيجة
اإلجمالية.
وق����ال بوكيتينو ”هذا ال
يصدق .يا لها من طريقة إلنهاء
املباراة“.
وأضاف املدرب األرجنتيني
ال���ذي غ��اب ع��ن فريقه هدافه
ه����اري ك�ين ”أنا س��ع��ي��د ج��دا
وف��خ��ور .العبو فريقي كانوا
أب���ط���اال .أن���ا س��ع��ي��د ألجلهم
وللجماهير“.
وأشار بوكيتينو إلى أنه مر
مبشاعر متابينة خالل الثواني
األخيرة مع ظهور ق��رار إلغاء
ه��دف سترلينج على شاشة
امللعب ”ال هدف ،حكم الفيديو
املساعد ،تسلل“.
وت��اب��ع ”حتدث الكثير من
األم���ور ف��ي رأس���ك ف��ي حلظة.
خيبة األمل كانت هائلة لكن مت
تغيير القرار.
”لهذا ال��س��ب��ب ن��ح��ب ك��رة
القدم .أظهرنا شخصية رائعة
وكانت مباراة ال تصدق“.
وظ��ه��رت ال��راح��ة على وجه
كريستيان إريكسن العب وسط

بوكيتينو يحتفل مع العبيه بالتأهل التاريخي

توتنهام ال��ذي فقد الكرة خالل
هدف سيترلينج امللغي.
وق���ال ”رمبا أن��ا أح��د أكثر
ال��رج��ال ح��ظ��ا ع��ل��ى ال��ك��وك��ب.
أعتقدت أن األمور انتهت لكنها
ك��ان��ت م��ب��اراة مم��ت��ع��ة .كانت
متقلبة وق��دم��ن��ا (للمنافس)
الكثير لكننا حصلنا أيضا على

ليفربول يكرر فوزه على بورتو ويضرب موعد ًا
مع برشلونة في نصف نهائي دوري األبطال
سجل محمد صالح الذي استعاد تألقه
هدفا وصنع آخ��ر ليلهم ليفربول للفوز
 1-4على بورتو خارج أرضه في إياب
دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة
القدم أول من أمس وسيواجه برشلونة
في الدور قبل النهائي.
وصمد ليفربول ،الذي تفوق  1-6في
النتيجة اإلجمالية ،أمام محاوالت بورتو
املبكرة حتى أثمر تعاون صالح وساديو
م��ان��ي ع��ن تسجيل امل��ه��اج��م السنغالي
للهدف األول للزوار بعد االستعانة بنظام
حكم الفيديو املساعد.
وضاعف مهاجم منتخب مصر التقدم
بعد االستراحة ثم هز روبرتو فيرمينو
وفيرجيل فان ديك الشباك في وقت الحق.
وقلص بورتو الفارق عبر إيدر ميليتاو

لكن الفريق البرتغالي ،ال��ذي خسر 2-
صفر في أنفيلد ،لم يبد قادرا على تعويض
التأخر في أي وقت.
وتأهل برشلونة للمربع الذهبي بفوزه
3صفر على مانشستر يونايتد يومالثالثاء ليتفوق بنتيجة إجمالية 4-صفر.
واكتسح ليفربول ،بطل أوروبا خمس
مرات ،بورتو 5-صفر في استاد دراجاو
ف��ي دور  16امل��وس��م امل��اض��ي لكنه اتبع
نهجا مختلفا في هذه الزيارة.
وامتص ليفربول ضغط بورتو الذي
ب��دأ ب��ج��رأة وح��م��اس وس���دد جيسوس
ك��ورون��ا ك��رة م��رت ف��وق ال��ع��ارض��ة في
الدقيقة األولى.
وب��دا أن فريق امل��درب يورجن كلوب
بال أنياب لكنه انتظر اللحظة املناسبة

لالنقضاض وجاءت في الدقيقة .26
واستغل ماني مت��ري��رة ص�لاح ليهز
شباك إيكر كاسياس من مسافة قريبة
واحتسب احلكم تسلال ضده في البداية
قبل مراجعة اللقطة عبر الفيديو ملدة
دقيقتني ثم احتسب الهدف.
وب���دا ب��ورت��و م��ذه��وال بعد أن أصبح
ملزما بتسجيل أرب��ع��ة أه���داف للتأهل
رغ��م أن��ه س��دد  15ك��رة نحو املرمى قبل
االستراحة.
وأك��د ص�لاح ،ال��ذي عانى م��ن صيام
تهديفي في الشهر املاضي ،أنه قريب من
أفضل مستوياته م��ج��ددا بعد أن أنهى
هجمة بهدوء مسددا ك��رة منخفضة في
شباك كاسياس بعد متريرة متقنة من
ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة .65

وه���ذا أول ه��دف ل��ص�لاح ف��ي دوري
األبطال منذ ديسمبر املاضي وأول هدف
له خارج ملعب أنفيلد في املسابقة خالل
 12شهرا.
وم��ن��ح ه��دف ميليتاو بعض ال��ع��زاء
جلمهور بورتو بعد أن تفوق على فيرمينو
في صراع هوائي في الدقيقة .69
وحول فيرمينو ،الذي بدأ اللقاء على
مقاعد البدالء بينما شارك ديفوك أوريجي
أساسيا في حدث نادر ،النتيجة إلى 1-3
بضربة رأس ثم أكمل فان ديك الرباعية
برأسية أخرى بعد ركلة ركنية قبل ثماني
دقائق على النهاية.
وسيلتقي ت��وت��ن��ه��ام هوتسبير مع
أياكس أمستردام في املواجهة األخرى في
قبل النهائي.

محمد صالح يواصل التألق مع ليفربول

الكثير .كانت مباراة غريبة“.
وأوض�����ح ال���ك���وري س��ون
هيوجن-مني ،الذي سجل هدفني
لتوتنهام م��ن ب�ين أول أربعة
أه��داف في املباراة في أول 11
دقيقة ،أنها مباراة ال تنسى.
وأضاف ”لم أر مثل هذا األمر
من قبل .كانت صعبة ومجنونة

لكننا فخورون بفريقنا .كانت
مباراة جنونية“.
وتابع ”في بعض األحيان
ت��ش��ع��ر ب��ال��غ��ض��ب م���ن حكم
الفيديو املساعد لكننا نوجه له
الشكر .كافحنا سويا على مدار
 90دقيقة .أظهرنا شخصية
وروحا قتالية“.

