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حتفه خالل حادث سير، كانت الدقيقة األولى بالغة 
السوء لتوتنهام. ارتدت عرضية مانيه من صدر ويد 
سيسوكو، فلم يتردد احلكم بتوجيه يده نحو نقطة 
اجلزاء، وسددها صالح قوية وأحسن احلارس الدولي 
الفرنسي هوغو لوريس تقديرها دون أن ينجح في 
صدها، ليتقدم ليڤربول في الدقيقة الثانية من املباراة.

أصبح صالح ثاني العب عربي يسجل في نهائي 
املسابقة بعد اجلزائري رابح ماجر في مرمى بايرن 

ميونيخ األملاني عام 1987.
وبعد ركنية أخطأ دفاع توتنهام في إبعادها، سدد 
أوريجي بيســراه أرضية من حافة املنطقة سكنت 
الزاوية اليسرى البعيدة ملرمى لوريس، ليعلن هدفه 
نهاية املواجهة منطقيــا )88(. وأصبح توتنهام أول 
فريق منذ بايرن ميونيخ األملاني في 2010 يعجز عن 

التسجيل في النهائي.

في 1972 و1984 وكأس الكــؤوس األوروبية 1963. 
وكانت عودة املهاجم هــاري كاين، هداف مونديال 
2018، متوقعة الى صفوف توتنهام بعد غيابه لسبعة 
أسابيع بسبب االصابة، لكنه بدا غير جاهز وساكنا 
خالل الشوط األول. عودة كاين أجلست على مقاعد 
البدالء البرازيلي لوكاس مورا، بطل التأهل الى النهائي 
على حســاب اياكس أمستردام الهولندي بتسجيله 

»هاتريك« في إياب نصف النهائي.
ولدى ليڤربول، عاد صالح والبرازيلي روبرتو 
فيرمينو بعد غيابهما عن إياب نصف النهائي بسبب 
االصابة، فيما لعب الهولندي جورجينيو فينالدوم أحد 
أبطال الفوز بالرباعية على برشلونة أساسيا وجلس 

جيمس ميلنر بديال.
وبعد دقيقة صمت حدادا على العب أتلتيكو مدريد 
السابق خوسيه أنطونيو رييس )35 عاما( الذي لقي 

سبع مناسبات.  وهذا النهائي السابع بني فريقني من 
بلد واحد وجميعها منذ العام 2000. فاز ريال مدريد 
اإلسباني على ڤالنسيا )2000( وأتلتيكو مدريد )2014 
و2016(، ميالن اإليطالي على يوڤنتوس بركالت الترجيح 
)2003(، وبايرن ميونيخ على بوروسيا دورمتوند في 
2013، فيما كان النهائي اإلجنليزي الوحيد في 2008 
عندما فاز مانشستر يونايتد على تشلسي بركالت 

الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في موسكو.
وهذه ثاني مواجهة بني الفريقني في املســابقات 
األوروبية بعد نصف نهائي كأس االحتاد االوروبي 
)يوروبا ليغ حاليا( ملوسم 1973، عندما فاز ليڤربول 
ذهابــا 1-0 على أرضه ورد توتنهام إيابا 2-1، بيد أن 
األول تأهل بفارق الهدف الذي سجله خارج ارضه، 
ثم أحرز اللقب ضد بوروسيا مونشنغالدباخ االملاني. 
وجتمدت ألقاب توتنهام عند كأس االحتاد االوروبي 

مدريد االسباني بعد دقيقة من بداية نهائي 1959 ضد 
رينس الفرنسي )0-2(.

ولم يقدم ليڤربول الكثير من أسلوبه الهجومي 
الضاغط لكنه اتسم مبزيد من الذكاء والقوة مقارنة 
بتوتنهام وضمن الفوز بلقــب كأس أوروبا للمرة 
السادسة بإنهاء ســريع لهجمة من البديل أوريجي 

في الدقيقة 87.
ورفع ليڤربول رصيده إلى ستة ألقاب بعد 1977 
و1978 و1981 و1984 و2005، فيما أخفق توتنهام في 
أول نهائي له في املسابقة العريقة. وانفرد ليڤربول 
باملركز الثالث التاريخي بعد ريال مدريد االسباني )13( 
وميالن االيطالي )7(، بعدما كان يتساوى مع برشلونة 

االسباني وبايرن ميونيخ االملاني.
كما جنح مدربه األملاني يورغن كلوب )51 عاما( في 
فك نحسه مع املباريات النهائية، محققا أول فوز في 

بركلة جزاء بعد ثوان على بداية نهائي دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم ترجمها النجم املصري محمد 
صالح، وهدف االطمئنان في الدقائق األخيرة، حسم 
ليڤربول اإلجنليزي مواجهته الرتيبة مع مواطنه توتنهام 
)2-0( محرزا لقبه السادس اول من امس في مدريد.

بعد 23 ثانية على انطالق مواجهة ملعب »واندا 
متروبوليتانو«، رفع السنغالي ساديو مانيه عرضية 
ارتطمت بيد العب وسط توتنهام الفرنسي موسى 
سيسوكو، فلم يتردد احلكم باحتساب أسرع ركلة 
جزاء في تاريخ املباريــات النهائية للفريق األحمر، 

تولى صالح ترجمتها.
وهذا ثاني أسرع هدف في تاريخ املباريات النهائية 
في العصر احلديث للمسابقة، بعد مدافع ميالن اإليطالي 
باولو مالديني في نهائي 2005 ضد ليڤربول بالذات 
)50 ثانية(، علما بأن انريكي ماتيوس ســجل لريال 

أرقام من النهائي
٭ محمد صالح أحرز ثاني أسرع 
هدف في تاريخ املباريات النهائية 
للمســابقة بافتتاحه التسجيل من 
ركلة جزاء في مرمى توتنهام بعد 
دقيقــة و48 ثانية. ويحمل مدافع 
ميالن السابق باولو مالديني الرقم 
القياسي ألسرع هدف في مباراة 
نهائية باملســابقة القارية العريقة 
وكان بعد 50 ثانية، وســجله في 
مرمى ليڤربول بالذات في املباراة 

النهائية لعام 2005.
٭ يورغــن كلوب خامس مدرب 
أملاني ينجح في الفوز بلقب دوري 

األبطال.
٭ ديفوك أوريجــي أصبح ثاني 
بلجيكي في التاريخ يســجل في 
نهائي دوري أبطال أوروبا منذ يانيك 
أتلتيكو  فيريرا كاراسكو بقميص 
مدريد في 2016 ضد ريال مدريد.

٭ يورغن كلوب رابع مدرب يفوز 
مع ليڤربول بدوري أبطال أوروبا 
بعد بوب بيزلي وجو فاجان ورافا 
بينيتيز، وهي البطولة التي أنهى 
بها خسارة 6 نهائيات بعد ٢576 

يوما من االنتظار.
٭ أوريجي خامس بديل يســجل 
في آخــر 6 نهائيات لدوري أبطال 
 )2018( أوروبا، بعد غاريــث بيل 
وماركو أسينسيو )2017( وكاراسكو 

)2016( ومارسيلو )2014(.
٭ ابتعــد ليڤربــول بصدارتــه 
لألندية اإلجنليزيــة في األلقاب 
األوروبية بـ ١ ٢ بطولة )6 دوري 
أبطال - ٣ كأس املعارض - كأس 
االحتــاد األوروبــي - ٣ كأس 
الســوبر(، يليه مان يونايتد بـ 

6 ألقاب.
٭ يورغن كلوب ثاني مدرب أملاني 
يحقق البطولة مع فريق غير أملاني، 
بعد يوب هاينكس مع ريال مدريد 

عام 1998.
٭ أليســون بكيــر أول حــارس 
يحافــظ على نظافة شــباكه في 
نهائي دوري األبطال، منذ نهائي 

.٢٠١٠
٭ الريدز أول فريق يفوز بنهائي 
األبطال بنســبة استحواذ أقل من 
اخلصم، منذ إنتر ميالن في 2010 
بقيادة جوزيه مورينيو، أيضا في 
مدريد ولكن في ملعب سانتياغو 

بيرنابيو.
٭ فقط العبو البرازيل )8( والعبو 
إسبانيا )7( سجلوا أهدافا أكثر 
من العبي بلجيكا )6( في نصف 

نهائي ونهائي دوري األبطال.
٭ توتنهام هو سادس فريق يخسر 
أول نهائي له في دوري األبطال على 
التوالي، بعد ڤالنسيا عام 2000 وباير 
ليڤركوزن في 2002 وموناكو في 
2004 وآرسنال في 2006 وتشلسي 
فــي 2008. آخر فائز باألبطال من 
النهائــي األول له كان بوروســيا 

دورمتوند عام 1997.

ليڤربول»ملك« أوروبا
هزم توتنهام في النهائي بهدفي صالح وأوريجي ليتوج بلقبه السادس

صالح بعد التتويج: 
لقد ضحيت بالكثير

رفض فيرجيل فان دايك، مدافع 
ليڤربول، األحاديث حول أحقيته 
بالفوز بالكرة الذهبية املوســم 
احلالي ورشح جنم برشلونة 

ليونيل ميسي للقب.
فــان كان رجــل املباراة 
وأبرز جنــوم فريقه الذي 
حقق لقــب دوري أبطال 
أوروبــا علــى حســاب 
توتنهام بعد االنتصار 
٢-٠. وقــال فــان دايك 

للصحافة بعــد املباراة: 
»ال أفكر إطالقا بالفوز بالكرة 

الذهبية، ولكن إذا كان يجب أن 
أفوز بها لن أرفضها«. وأكمل: »ال 

أعتقد أنني مرشحا، برأيي أن ميسي، 
حتى ولو لم يلعب النهائي، هو الالعب 

األفضل في العالم«. وأضاف الهولندي: 
»ســنبالغ في االحتفــاالت ونعيش ليلة 

طويلة، نريد االستمتاع وتذكر تلك اللحظات 
ألنه سيكون علينا أن نبدأ من الصفر وننافس 
على كل البطوالت مجددا«. واختتم: »نريد لعب 
النهائي من جديد ومنافسة مان سيتي على لقب 
بطولة الدوري ونعيش نفس الليلة مجددا«. 
١ولم ينته موسم فان دايك بعد، إذ سيلعب نصف 
نهائــي الدوري األوروبي مع هولندا منتصف 
األسبوع أمام إجنلترا في األراضي البرتغالية.

كلوب.. »يقول ويطول«

فان دايك: 
ميسي من يستحق 

الكرة الذهبية

يحيى حميدان 

رمبا ال يوجد من هو أسعد من املدرب األملاني »احملنك« كلوب في االيام احلالية بعد تتويجه األول بلقب دوري 
االبطال مع ليڤربول وإنهائه االسطوانة املشــروخة »يورغن ال يفوز باأللقاب الكبيرة«، وأما بالنسبة جلماهير 
»الريدز«، أصحاب الســتة ألقاب في هذه املسابقة والثالثة ألقاب في »اليوروبا ليغ«، فاألمر يبدو طبيعيا كونهم 
معتادين على معانقة الذهب دائما وإن حل بعض اجلفاء لفترات محدودة! ويهوى كلوب األمور املستحيلة وانتشال 
الفرق التي يدربها من حال إلى حال أفضل، وليڤربول بالتحديد كان قبل مجيئه يعاني ملجرد الوصول إلى مسابقة 
دوري األبطال، أما اآلن فهو شــبه متواجد في كبرى املواعيد االوروبية، ويتبقى فقط لقب الدوري االجنليزي 
املمتاز والذي يبدو أنه ســيعود ملعقل »أنفيلد« قريبا حتت قيادة هذا »الداهية«. وعانى يورغن في البدايات من 
الضغط اإلعالمي الكبير حول ضرورة فوزه بااللقاب بأسرع ما ميكن كي يتم وصفه بـ »الناجح« مع كبير الكرة 
البريطانية، وهو ما رد عليه بتصريح في الفترة االخيرة قال من خالله: »أكثر ما أزعجني في األشــهر االولى 
مع ليڤربول هو املطالبات باحلصول على لقب سريع، هذا األمر لم أعتد عليه، أنا أحب البناء والصبر«. وكلوب 
مــن املدربني األذكياء في االختيارات والدالئل كثيرة على ذلك، فمثال صبر طويال على التعاقد مع أفضل مدافع 
بالعالم حاليا، الهولندي فيرجيل فان دايك، وكذلك الغيني نابي كيتا، وحارس املرمى البرازيلي الرائع أليســون 
بيكر، ومواطنه فابينيو، وجاء اختياره لـ »فخر العرب« محمد صالح مدروسا، وجميع هذه الصفقات رغم مقابلها 
املادي املرتفع، إال أنها أثبتت أن لـ »احملنك األملاني« نظرة بعيدة وهو يعرف ما يريد. واالن، الطموحات لـ »احلالم 

األملاني« كثيرة ومنها إبقاء ليڤربول في القمة وجلب »اللقب العصي« جلماهير »الريدز«.

أكد النجم املصري محمد صالح أنه »ضحى بالكثير« من 
أجل مســيرته، وذلك بعدما قاد فريقه ليڤربول اإلجنليزي 
للتتويــج بلقــب دوري أبطال أوروبا في كــرة القدم للمرة 

السادسة في تاريخه، واألولى منذ ٢٠٠5.
وقال صالح الذي سجل الهدف األول من ركلة جزاء، 
فــي املبــاراة النهائية التي فاز بهــا فريقه ٢-٠ على 
توتنهام هوتسبر، »اجلميع سعيد اآلن، 
أنا ســعيد ألنني خضت النهائي 
الثاني تواليا ومتكنت من لعب 

٩٠ دقيقة«.
وتابــع لقنــاة »بــي تــي« 
البريطانيــة: »اجلميــع قدموا 
أفضل ما لديهــم، ال يوجد أداء 
فردي، كل الفريق كان مذهال«، 
مضيفا »لقد ضحيت بالكثير من 
أجل مسيرتي، أن آتي من قرية 
جنريج وانتقل الى القاهرة، وأن 
أصبح مصريا على هذا املستوى 
هو أمر ال يصدق بالنسبة إلي«.

وفي تصريحات لقناة »بي 
إن سبورتس« القطرية، قال 
النجم الدولي املصري »أنا 
مبســوط جدا ألن هذا أمر 
ال يحصل كثيــرا في احلياة 
)...( هذا حلم طفل صغير كان 
في السابعة أو الثامنة من عمره«. 
ورأى أن التتويج »جعلني فخورا 
مبا حققته«، مؤكدا طموحه بأن يتمكن 
من إحراز اللقب مرة ثانية تواليا في 
املوســم املقبــل. وعوض صــالح هذا 
املوسم، خيبة نهائي املسابقة القارية 
املوسم املاضي، عندما تعرض إلصابة 
قوية قبل مرور نصف ساعة على بداية 
الشوط األول ضد ريال مدريد اإلسباني، 
بخروجه مصابا بعــد عرقلة قوية من 
املدافع سيرخيو راموس. وانتهت املباراة 

بخسارة ليڤربول ١-٣.


