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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Liverpool'u penaltılar sonrasında eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde
son 16'ya kaldı. Siyah beyazlılar ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 72. dakikasında Tolgay'ın harika
golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla sona erince maç uzatmalara gitti. Uzatmanın iki devresinde
de gol sesi gelmeyince heyecan dalgası penaltılara uzandı. Penaltı atışlarında siyah beyazlılar Demba Ba, Gökhan
Töre, Veli, Atiba ve Tolgay ile 'kırmızılar'ın filelerini havalandırdı. Liverpool ise Lambert, Lallana, Emre Can ve Allen ile
golü bulurken Lovren'in son penaltıda topu dışarı atmasıyla 2005'den beri mutlulukla andığı Đstanbul'dan hayal
kırıklığı ile ayrılmak zorunda kaldı.

 

Beşiktaş 6 - 4 Liverpool (penaltılarla)

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında yarın konuk edeceği Liverpool'un teknik direktörü Brendan Rodgers, "Đşimizi
tamamlamak için buradayız" dedi.

 ISG Airport Hotel'de futbolcu Raheem Sterling ile basın toplantısı düzenleyen Rodgers, Beşiktaş'a saygı duyarak geldiklerini
vurgulayarak, "Zor maç olacağını biliyoruz. Mağrur değiliz. Deplasmanda zor bir maç oynanacak ancak son zamanlarda
deplasmanlarda iyi performans sergiliyoruz" ifadesini kullandı.

BEŞĐKTAŞ LĐVERPOOL MAÇI NE ZAMAN HANGĐ KANALDA?

Beşiktaş Liverpool maçı 26 Şubat Perşembe günü saat 21.45'te Star'dan canlı izlenebilecek.      
Rodgers, Liverpool'un 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı Đstanbul'a çok önem verdiklerini kaydetti.
     
Tribünlerde 50-60 bin civarında taraftarın olacağına dikkati çeken Rodgers, "Bundan çekinmiyoruz. Đşimizi tamamlamak için
buradayız" diye konuştu. Brendan Rodgers, takımın kendine güveninin de tam olduğunu vurguladı.
     
Hafta sonu kendi liglerinde oynadıkları maçtan farklı bir kadronun olacağını anlatan Rodgers, eksiklerinin bulunduğunu ancak
Beşiktaş karşısında sahaya sürebilecekleri iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

 Siyah-beyazlı takımda Gökhan Töre ile Demba Ba'nın oynama ihtimalinin bulunmasına değinen Liverpool Teknik Direktörü
Rodgers, "Zaten onların oynamalarına göre hazırlıklarımızı yaptık. Đkisi de yetenekli ama bizim önceliğimiz kendi oyunumuza
odaklanmak olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

STERLĐNG: "HÜCUM FUTBOLU OYNAYACAĞIZ"
Liverpoollu futbolcu Raheem Sterling ise yarın zor bir maça çıkacaklarını, hücum futbolunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını dile
getirdi.
     
Đlk defa Đstanbul'da sahaya çıkacağını vurgulayan Sterling, "Đstanbul'u ben de merak ediyorum. Burada oynamayı dört gözle
bekliyordum. Türk seyircisinin ateşli olduğunu duyuyoruz ama Anfield'de de ateşli seyircinin önünde oynuyoruz. Farklı olacağını
düşünmüyorum" diye konuştu.
     
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında yarın karşılaşacağı Đngiltere'nin Liverpool takımı Đstanbul'a geldi. Đngiliz ekibi,
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Türkiye'den kendilerini destekleyen 20 kadar taraftarı tezahüratlarla karşıladı. Kafile yoğun
güvenlik önlemleri altında otobüsle Đstanbul'da konaklayacakları otele hareket etti.
     
Liverpool Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Jordan Henderson, Glen Johnson ve Mamadou
Sakho, sakatlık ve hastalık gibi nedenlerle Beşiktaş maçının kadrosunda bulunmuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında yarın Đngiltere'nin Liverpool takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Slavan Bilic yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Demba
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Ba ve Gökhan Töre takımla çalıştı.

 Kasığındaki sorun nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Ersan Adem Gülüm de takım çalışmasında yer aldı.
     
Savunma oyuncusu Tomas Sivok'un sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı. Bu futbolcunun yanı sıra tedavisi süren
Milosevic ile bireysel çalışmalar yapan Đsmail Köybaşı, Tolga Zengin ve Cenk Tosun takım çalışmasına katılmadı.

Başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanı Beşiktaş Kulübü Đkinci Başkanı ve Futbol Şubesi
Başkanı Ahmet Nur Çebi ile futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mete Vardar da izledi.
Siyah-beyazlı ekip, taktik çalışmaların ardından tesislerde kampa girdi.
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