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عــبـــر جنم تــوتـــنــهـــام ديــلي ألي عـن غــضــبـه بــعــد
ـبــاراة الــنـهــائـيــة لـدوري أبــطـال اسـتــبــداله خالل ا
أوروبا اول امس الـسبت والتي خسرها فريقه أمام
لـيفربول (2-0) على مـلعب واندا مـيتروبولـيتانو في

العاصمة اإلسبانية مدريد.
فـفي الدقـيـقة 82 أجرى مـدرب توتـنـهام مـاوريسـيو
ـبـاراة بـسـحب ألي بـوكــيـتـيـنـو تـبـديـله الـثـاني في ا
ـهاجم اإلسبـاني فرنـاندو يوريـنتي.وفشل وإشراك ا
ألي في ترك بـصمة على أداء الـسبيرز طـوال اللقاء
ـلـعب رمى بــقـارورة مـيـاه عـلى وعـنـدمـا خــرج من ا
حـائط دكة بـدالء تـوتنـهام تـعبـيرا عن غـضبه.ويـعتـبر
الـدولي اإلجنـلـيـزي الـبـالغ من الـعـمر 23 عـامـا من
الالعبـ الذين ال يترددون في التعبير عن مشاعرهم
بـاريات وسـبق له إبداء غـضبه في أكـثر من خالل ا
منـاسبة.لكـنه فشل في مسـاعدة فريـقه على تعويض
ـبــكـر حـيث بــدا تـوتـنــهـام غـيــر قـادر عـلى تـخـلــفه ا
اخـتــراق دفـاع لـيــفـربـول الــقـوي لـيـتــوج الـريـدز في

النهاية باللقب األوروبي.
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عـوض ليـفـربول خـسـارته لنـهائي
ـــــوسم دوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا ا
ـــاضـي بــإحـــرازه الـــلـــقـب هــذه ا
رة إثر تغلبه على توتنهام 2-0 ا
مــســاء اول امس الــســبت مــلــعب
"مـتــروبـولــيـتـانــو" في الـعــاصـمـة

اإلسبانية مدريد.
وأحـرز مـحـمـد صالح
(2©  وديــــــــــــفــــــــــــوك
أوريـــــــــــــــــجـي (87©
هــــــدفي الــــــفـــــريق
اإلجنــــــــلــــــــيــــــــزي
األحــــــمـــــر الـــــذي
وضع خـلف ظـهره
ــبـاراة خــســارته ا
وسم النـهائـية ا
اضي ا
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ـصري محـمد صالح بعد صريـة على توجـيه رسائل التـهنئة لالعب ا حرص العـديد من جنوم الـكرة ا
قيادته فريقه ليفربول اإلجنليزي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاماً كاملة.

وكـتب محـمد أبـو تريـكة صـانع ألعـاب منـتخب مـصر األسـبق عبـر تويـتر: "ألف مـبروك يـا جنم الـنجوم
اللقب األوروبي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية".

ودون عبد الـله السعـيد صانع ألعـاب منتـخب مصر وفريق بـيراميـدز: "حلمك أصبـح حقيقـة مبروك يا
ملك مصـر".ووجه أحمد األحمـر جنم منتخب مـصر لكرة الـيد رسالة لـصالح كتب فيهـا: "فخر العرب"

ونشر صوراً لالعب.
ن أشـرف مدافع األهلي: "مبـروك يا صالح" كمـا كتب كر حـافظ ظهير أيـسر منـتخب مصر وغرد أ

وفريق قاسم باشا التركي: "مبروك" ونشر صورة لصالح.
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تــوج لــيـفــربــول بـلــقب دوري أبــطـال
أوروبا لـلمرة الـسادسـة في تاريخه
اول امـس الـــســـبـت بـــالـــفــــوز عـــلى
توتـنهـام هـوتسـبيـر بهـدف دون رد
على ملعب واندا ميتروبوليتانو في
الـعـاصـمـة اإلسـبـانـيـة مـدريـد.وكـانت
ـعـركـة بدنـيـة تـفوق ـباراة أشـبه  ا
فيـهـا توتـنهـام خالل الـشوط الـثاني
نظرا لـسعيه لـتعويض تـأخره بهدف

في وقت مــبـكـر لـلــغـايـة بـيــنـمـا كـان
الــلـيــفــر أكـثــر خـبــرة وثـقــة لـيــحـسم

الكأس لصاحله.
dLŠ√  U³Ł

احـتـفظ يـورجن كـلـوب مـدرب الـلـيـفر
بــقــوامه األســاسـي وخــاض الــلــقـاء
بـــخـــطـــة (3-3-4) مــــعـــتـــمــــدا عـــلى
احلـارس الـبـرازيـلي ألـيـسـون أمـامه
الـربــاعي أرنـولـد وفــان ديك ومـاتـيب
وروبـــــرتـــــســــون ثـم ثالثي الـــــوسط

فيـنـالدوم وهـنـدرسون وفـابـينـيو ثم
ثالثـي الــــــهــــــجـــــوم صـالح ومــــــاني
وفــيــرمـيــنـو.ولـم يـســتـفــد كــلـوب من
خـــدمــات فــيــرمــيـــنــو عــلى مــدار 58
ـهاجم الـبـرازيلي دقيـقـة وبدا عـلى ا
عـــدم اجلـــاهـــزيـــة لــــيـــتـــرك مـــكـــانه
لــلـبــلـجــيـكي ديــفـوك أوريــجي الـذي

سجل هدف تأكيد التتويج باللقب.
تفوق الـريدز فنـيا وبدنـيا في الشوط
األول وحتــكــمــوا في إيــقــاع الــلــعب
ـبـكـر الذي مـسـتفـيـدين من الـهـدف ا
ســـجـــله مــحـــمـــد صالح بــعـــد مــرور
دقـيـقــتـ فـقط.إال أن لـيــفـربـول عـابه
عدم تغطـية ثنائي الـوسط هندرسون
وفـينـالـدوم بإجـادة تـامـة عنـد تـقدم

الظهيرين أرنولد وروبرتسون.
wŁöŁ ”ËdO

خاض مـاوريسـيـو بوكـيتـينـو مدرب
الـسـبـيـرز الـلـقـاء بـخـطة (4-2-3-1)
مـعـتـمـدا عـلى هـوجو لـوريس أمـامه
ألــديــرفــيـريــلــد وفــيـرتــونــخـ وروز
وتـريبـيـر ثم ثـنـائي االرتـكـاز موسى
ســيــســوكــو وهــاري ويـنــكس خــلف
ثالثي الوسط الهجومي هيوجن م
سون وديلي آلي وإريـكسن وأمامهم
.وتــــأثـــر رأس احلـــربــــة هــــاري كــــ

بـوكــيـتـيـنــو كـثـيـرا بــصـدمـة الـهـدف
ـبـكـر واضطـر لـلـمـجـازفـة وتـعديل ا
خــطــته إلى (2-4-4) لــتـــظــهــر عــلــة
فــــريـــقـه في خط الــــوسط لــــتـــراجع
ردود الـبدني لـسيـسوكـو ووينكس ا
أمام سـرعات العـبي ليـفربـول سواء
في االرتداد لـلـدفاع أو الـتقـدم لألمام
للمشـاركة في صنع الهـجمات.وخرج
سيسوكو ووينكس في أول تبديل
لـلـمـدرب األرجـنـتـينـي.ودخل لـوكاس
مــــورا مـــكـــان ويـــنــــكس مع رجـــوع
إريــكـسـن كالعب وسط ثــان بــجـوار
ســـيــســـوكـــو قـــبـل خـــروج األخـــيــر
ليشارك إيريك داير.وأكمل داير العلة
الـثالثـيـة لــوسط تـوتـنـهـام وتـسـبب
أيـضــا بـرعـونــته في الـهــدف الـثـاني
لـــلــريــدز بــســبـب عــدم تــركــيــزه في
إخـراج الـكـرة من أمـام مرمـى فريـقه
ليتلقى توتنهام طعنة في وقت قاتل.
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حتـولت مـنـطـقـة جـزاء الـفـريقـ إلى
مــنـطــقــة مـظــلـمــة تـشــبه الـصــنـدوق
األسود الـذي يرتـبك العبـو ليـفربول
وتـوتـنـهـام كـلـما تـواجـدوا به حـيث
عجز الليـفر عن اقتحام مـنطقة جزاء
خـــصــمـه طــوال الـــشــوط األول رغم
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Æ1-3 أمام ريال مدريد
ـــاني يـــورجن ــدرب األ وكـــســـر ا
ـــبـــاريـــات كـــلـــوب نــــحـــسه مـع ا
النهائية ليقود ليفربول إلى لقبه
ـسابـقـة األوروبـية الـسـادس في ا
األغلى فيـما فشل مدرب تـوتنهام
مـاوريـسـيـو بـوكيـتـيـنـو في قـيادة
فـريـقـه إلكـمـال مغـامـرتـه اجلـريـئة

إلحراز اللقب.
‰uÐdHO  WKOJAð

لم تـــكن هـــنــاك أي مـــفـــاجــآت في
تـشـكـيـلـة لـيـفـربـول الـذي انـتـهج
ــعــتـادة 4-3-3 طــريــقـة الــلــعب ا
فـلعـب الكـامـيروني جـويل مـاتيب
إلى جانب الهولـندي فيرجيل فان
ديـك في عـــــمـق اخلط اخلـــــلـــــفي
بإسـناد من الظـهيرين
تــــريـــنت ألــــكـــســـنـــدر
أرنــــــــولــــــــد وأنــــــــدي

روبرتسون.
فـــــــيــــــــمــــــــا قـــــــام
البرازيلي فابينيو
بــــــــــــــــــــدور العــب
االرتــكـــاز تـــاركــا
احلريـة جلوردان
هــــــنـــــدرســـــون
وجـورجـيـنـيو
فاينالدوم في
التقدم لألمام
ومــــســــانـــدة
اخلــــــــــــــــــــــــط
الـــــهـــــجـــــومي
كـون من محـمد صالح وسـاديو ا

ماني وروبرتو فيرمينو.
ــقــابــلــة اعــتــمـد في الــنــاحــيــة ا
توتـنهام عـلى طريقـة اللعب -4-2
1-3 فتكون اخلط اخللفي من
الربـاعي كيـران تريـبيـر وتوبي
ألديـرفيريـلد ويان فـيرتوجن

وداني روز.
ووقف هاري وينكس وموسى
ســـيــســـوكــو فـي مــنـــتــصف
ــــلـــــعب مــــقـــــابل قــــيــــام ا
ــاركي كــريــســتــيـان الــد
إريـــكــــسن بــــدور صـــانع
األلــــــعـــــاب ومـن حـــــوله
اجلناح سون هيوجن
مــــ وديــــلي آلي وراء
رأس احلربة الـعائد من

. اإلصابة هاري ك
ولم تــــمـــر ســـوى ثـــوان

   ôU Ë ≠b¹—b

عبر جنم لـيفربـول محـمد صالح عن فخـره بإحـراز فريقه لـقب دوري أبطـال أوروبا لكـرة القدم
إثر الـفوز على توتنهام (0-2) مساء اول امس السـبت على "واندا متروبوليـتانو" في العاصمة
اإلسبانـية مدريد.وافـتتح صالح التسـجيل لفـريقه اإلجنليـزي من ركلة جزاء في الـدقيقة الـثانية
اضي عـندما سابـقة الـعام ا ا في الشـوط األول من نهـائي ا لـعب مصـابً ليعـوض خروجه من ا
خسر لـيفربول أمـام ريال مدريد (3-1).وقال صالح في تصـريحات لـشبكـة "بي. تي. سبورت"
عـقب انتـهـاء الـلـقـاء "الـكل سعـيـد اآلن أنـا مـسـرور ألنـني لعـبت الـنـهـائي الـثـاني عـلى الـتوالي
ا الـكل قدم أفـضل مـا لـديه الـيـوم ال يـوجـد الـيـوم أداء فردي وخـضت 90 دقيـقـة كـامـلـة أخـيـرً
يـز الفريق كـكل كان ال يصـدق".وجاءت ركلـة اجلزاء في الـدقيقـة األولى من زمن اللقـاء بعد
سـة يد عـلى العب تـوتنـهام مـوسى سيـسـوكو لـيحـتسب احلـكم الـركلـة وقال صالح عن ذلك:
ير لـيج) لكـني سعـيد بـها اآلن".وحتدث صالح قـبل في (البـر ـوسم ا "سنـرى تقـنيـة الفيـديو ا
رحلة قائـلًا: "لقد ضـحيت كثيرًا من أجل عن الـتدرج في مشواره االحـترافي ليصل إلى هـذه ا
ـصري الذي أنا عليه مسيرتي القـدوم من قريتي والذهاب إلى القـاهرة والتحول إلى الالعب ا

ستوى أمر ال يصدق". اآلن بهذا ا

إيريك داير مكان سيسوكو.
وبــذل ســون جــهــدا كــبــيــرا لــشق
طريقه ب دفاع ليفربول لكن فان
ديك أبـــعـــد الــــكـــرة من أمـــامه في

أصعب توقيت بالدقيقة 75.
تـألق ألـيـسون فـي إبعـاد تـسـديدة
سون الـيمـينـية من بـعد 25 يارده
في الــدقـيـقـة 80 لـيــعـود احلـارس
الـــبــرازيـــلي ويـــلـــتــقط مـــحـــاولــة
ـهـارة فائـقة لـوكاس ثم تـصدى 
لركـلة حرة مـتقنـة من إريكسن في
هاجم الدقـيقة 84  وقبلـها دخل ا
اإلسباني فـرناندو يوريـنتي مكان

آلي.
وبــعـد هــجــمـة خــطـيــرة كــاد عـلى
إثــرهـا تـوتـنـهـام أن يـسـجل هـدف
الـتعـادل أحـدثت كرة عـالـية ربـكة
أمـام تـوتـنـهـام لـيــــــــضع مـاتيب
الـكـرة أمـام الـبـديل أوريـجي الذي
سددها بيمناه زاحفة نحو القائم
مـســجال ثـاني أهــداف الـلــقـاء في

الدقيقة 87.
وأراد ليفربول تأم النتيجة بعد
ـدافع جــو جـومـيـز ذلـك فـأشـرك ا
بــدال من مـاني وسـيـطـر ألـيـسـون
فـي الـــوقـت بـــدل الــــضـــائـع عـــلى
تــســديـــدة روز الــســهــلــة قــبل أن
يـتـصـدى حملـاولـة أخـيـرة من ك
باراة بتتويج الريدز. لتنهي ا
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وورفع لــيـــــــفـــربــول رصــيــده من
ألـــقـاب الـتـشـامـبـيــــــــونـزليـــــــج
إلى 6 حــيث تــوج به 5 مــــــــرات
مـن قــــــــــــبـل أعــــــــــــــــــوام 1977و

1978و1981 و1984 و2005 .
ــركــز وبـــذلك يــحــتل لـــيــفــربــول ا
توجة الثالث في تـرتيب األنديـة ا
بدوري أبطـال أوروبا بعـدما حقق
لــقــبـه الــســادس مـــتــقـــدمًــا عــلى
بـــرشــلـــونــة وبـــايــرن مـــيــونخ (5

ألقاب).
ويسبق ليفـربول الثنائي ريـــــــال
ــلك مــدريــد ومــيالن حــيـــــــــث 
األول 13 لـــقــــــــــبًــا فــيـــمــا يــعــد
الـــثــــاني األقــــرب لــــلـــريــــدز وفي

جعبته 7 ألقاب. 
ويـتـزعم لـيـفـربـول تـرتـيب األنـدية
اإلجنـــلــيـــزيـــة األكــثـــر تـــتــويـــجًــا
بــالـبــطـولــة األوروبــيـة بــفـارق 3
بــــطــــوالت عن مــــانــــشــــــــــســــتـــر

يونايتد.
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أبدى مدرب ليفربـول يورجن كلوب سعادته لفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على
مساء اول امس السبت على ملعب "متروبوليتانو" في العاصمة اإلسبانية مدريد. توتنهام 2-0 
وأحرز مـحـمـد صالح وديـفـوك أوريـجي هـدفـ ليـقـودا لـيـفـربـول إلى لـقـبه الـسادس في دوري

باريـات النهائـية.وقال كلـوب في تصريحات األبطـال وينهيـا صبام كلـوب عن حسم ا
لشـبكـة "بي تي سـبورت" عـقب انتـهاء الـلقـاء: "أنـا سعـيد جـدا للـشبـان ولكل
هؤالء الناس ولعـائلتي لقد عانوا من أجلي إنهم يـستحقون اللقب أكثر
من أي أحـد آخر".وأضـاف: "هل سـبق لكم رؤيـة فـريق كهـذا? يـقاتل رغم
نـفـاذ الـوقود مـن خزانـه? ولديـنـا حـارس (ألـيـسـون بـيـكـر) يـجعـل األمور
الــصــعـــبــة تــبــدو ســهــلــة لــلـــغــايــة إنــهــا أفــضل لــيـــلــة في مــســيــرتــنــا
ـاني: "األمر استغـرق بعض الوقت إنه أمر درب األ االحترافيـة".وتابع ا
مـهم بـالـنـسـبـة إلى عـمــلـيـة تـطـورنـا وحتـسـنـنـا هـذه الـعالمـة الـصـغـيـرة
ـضي قـدمـا مالك الـنـادي لم يـضـعـوا الـضغط تـسـاعـدنـا كـثيـرا اآلن 
دقيقـة من كل لقاء أشعـر بأنني نصف ثمل علـينا إطالقا عادة بعد 20 

ياه حتى اآلن". لكني لم أشرب سوى ا
ـدينة ـوقع "يويفـا": "  عنـدما نتـجول في ا وقال في تـصريحـات أخرى 
سوف نـدرك مـا فـعله هـؤالء األوالد إلسـعاد اجلـمـاهـير لـقـد كان مـوسـمًا
مليـئًا بلـحظات رائعـة".وزاد: "سنحـتفل مـعًا سنقـضي ليـلة مثـيرة.. أشعر
ـيدالية بالراحـة والراحة لـعائلتي.. آخـر ست مرات قضـينا فـيها العـطلة 

فضية شعرنا بالبرد الشديد".
وأكـد مـدرب لـيـفـربـول: "كـانت الـلـيـلـة حتـديًـا كـبـيـرًا لـكـال الـفـريـقـ بـعد 3
ـباريات الـنهـائية هـي النتـيجة أسابـيع بدون خوض أي مـباراة.. األهم في ا
ـرونة الـتي نـحتـاجهـا". وواصل: "في الـنهـاية وأظهـر الالعـبون هـذه اللـيـلة ا
قـدم ألـيــسـون أكـثـر من إنـقـاذ رائع وأكـد لــنـا أنـنـا لن نُـهـزم أنـا ال أريـد أن
ـاذا فزنا بـاللقب فـقط أريد االستـمتـاع بأننـا فزنا به". وخـتم كلوب: أشرح 

هم بالنسبة ا كنت أظن لم يكن من ا "الليلة رائعة بـالنسبة لنا لكنني أهدأ كثـيرًا 
لي أن أطوف بالكأس لقـد أحببت رؤية الالعب يـحتفلون به.. أتطلع إلى الـعودة لليفربول

واالحتفال مع اجلماهير".

VI∫ فريق لبفربول يحصد لقب دوري االبطال
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ـبكـر بل جلأ كـثيـرا للـكرات التـقدم ا
العرضية والتسـديدات الطائشة غير
ـثـابـة ـؤثــرة.أمـا ألـيــسـون فـكــان  ا

ضيف شرف طوال الشوط األول.
وجــعـل الــثـــبـــات الـــفــنـي والــبـــدني
والـتكـتـيـكي لـدفاع ووسط لـيـفـربول
مــهــمــة جنــوم تــوتــنــهــام شــاقــة في
ـنــطـقــة اجلـزاء بــالـشـوط الــوصـول 
الــثـاني كــمـا تــعـامــلـوا مع الــفـرص

القليلة برعونة تامة.
قابل فـإن كتـيبة كـلوب جنحت في ا
في اســــتــــغالل أنــــصــــاف الــــفـــرص
وســجـلت هــدفـ لــكن عـاب مــيـلــنـر
وصالح ومــانـي الــلــمــســة األخــيـرة

داخل منطقة اجلزاء.
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من حــــهـــتـه أعـــرب األرجــــنــــتـــيــــني
ـدير الـفني ماوريـسيـو بـوكيـتيـنو ا
لــتــوتــنــهــام عن خـــيــبــة أمــله بــعــد
اخلـسـارة أمام لـيـفـربـول مـساء اول
امـس الــــســــبـت في نـــــهــــائي دوري
أبطال أوروبـا. وخسـر توتنـهام أمام
ليـفربـول بهـدف دون رد في الـلقاء
الــذي جـمـعــهـمــا عـلى مــلـعب "وانـدا
متروبوليـتانو" بالعاصـمة اإلسبانية
مدريد.وقال بوكيتينو في تصريحات
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مـيـتـروبـولـيــتـانـو في الـعـاصـمـة
اإلســــبــــانـــــيــــة مــــدريــــد.وأوضح
فــرديـنــانـد في مــعــرض حتـلــيـله
لــلــمــبـــاراة عــلى شــبــكــة "بي تي
سـبـورت": "هــذا الـفـريق ســيـكـون
مـهــابــا في أوروبــا ال يـريــد أحـد
مــجـابــهــته أو الــلـعـب عـلى أرض
أنفيلد".وأضاف: "اآلن هناك رعب
لــقــد حــقــقــوا نــتــائج كــبـيــرة لن
يــتــحــدث أحــد عن هــذا األداء في
قبـلة (يقصـد مستوى السنـوات ا
لـيفـربـول في الـنهـائي).. لم نـلعب
(مـانـشـستـر يـونـايتـد) جـيـدا أمام
تـشيـلـسي في نـهائي 2008 لـكني

لم أبد اهتماما بذلك".
أما هـداف الريـدز السـابق مايكل
ــوسم أوين فــقــال: "في بــدايــة ا
أراد لــــيـــفـــربــــول الـــفـــوز بــــلـــقب
ـيــرلـيـج لـكن مــانــشـســتـر الــبــر
ســيــتي فـــريق مــذهل ولم يــفــقــد

"أسـعى لـبذل قـصـارى جـهدي في
كـل مـرة ألـعـب فـيـهــا وأن أسـاعـد
فـريــقي مـررت بــأوقـات عــصـيــبـة
لـــكــنــنـي واصــلت الــعـــمل.. إنــهــا
أفــضل حلــظـة فـي حــيـاتـي وهـذا
الــــــلـــــقـب كـــــان حــــــلـــــمـي مـــــنـــــذ
الـصغـر".واختـتم: "األمـر ال يتـعلق
بي وال بكوني قائد الفريق أو من
رفـع الـــكـــأس بل بـــهـــذا الـــنـــادي
ـدرب.. واآلن وهـؤالء الـالعـبـ وا
يـــــــــــجـب أن نــــــــــســـــــــــتـــــــــــمــــــــــر
ونــسـتــمـر".فــرديـنــانـد: لــيـفــربـول
ـــــدافع ســــيـــــرعب أوروبـــــاقــــال ا
ــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابق 
ـــنــــتـــخـب اإلجنـــلــــيـــزي ريـــو وا
فــرديـنــانـد اول امس الــسـبت إن
ليفربول سيتحول إلى قوة مرعبة
في أوروبا بعـد فوزه بلقب دوري
األبطـال األوروبي إثر تغـلبه على
تـوتـنـهام (0-2) عـلى مـلـعب واندا

فيرجيل
فان ديك

الـشبـكة إلى أن أوريـجي بات الالعب
الـبــلـجــيـكي الـثــاني الـذي يــسـجل في
نـــهـــائي دوري أبـــطـــال أوروبـــا بـــعــد
مــواطــنه يـانــيك كــاراســكــو الــذي هـز
Æ2016 شـباك ريال مـدريد في نهائي
وبـحـسب شــبـكـة "سـكـاي سـبـورتس"
فــإن أوريــجي سـجل 4 أهــداف في 4
لـقـاءات خـاضـهـا مـنـذ 4 آيـار / مـايـو
ـاضي على عكس نسبة تهديفه قبل ا
ـدة فـقـد سـجل 3 أهـداف فـقط تـلـك ا
مــنـــذ مــايــو / آيــار 2017 خالل 19

مباراة.
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حـــــقق ديـــــفــــوك أوريـــــجي مـــــهــــاجم
ـيـزًا بـعـد تـسجـيـله لـيـفـربـول رقـمًـا 
هــدف قـتل لــقـاء نــهـائي دوري أبــطـال
أوروبـا لـيـقود الـريـدز لـتـحـقيق دوري

األبطال للمرة السادسة في تاريخه.
ووفـقًـا لـشـبكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيات
فـإن أوريـجي سدد 3 تـصـويـبـات فقط
خالل مــشـــاركــاته مـع لــيــفـــربــول في
ــــوسم وجنح دوري األبـــطــــال هـــذا ا

بتسجيل 3 أهداف حاسمة.
وســــــجل أوريـــــــجي هـــــــدفــــــ في
ـونـتادا لـيـفـربـول التـاريـخـية ر
أمـــام بـــرشـــلـــونـــة بـــالـــدور
نــصف الـنــهــائي قـبل أن
يـــــســـــجل فـي نـــــهـــــائي
الـبطولة الـيوم في شباك
تـوتــنـهـام. كــمـا أشـارت
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اختير الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول كأفضل العب في مباراة نهائي دوري
األبـطـال أمام تـوتـنهـام عـلى ملـعب (وانـدا متـروبـوليـتـانو) فـور انـتهـاء الـلقـاء بـفوز الـريدز
ـبـاراة كـجـدار قـوي ال يـقدر وحتـقـيق الـلـقب الـسادس لـه في تـاريخه.وظـهـر الالعب في ا
خـصومه على حتطيـمه سواء على مستـوى الكرات العالـية أو االختراقات األرضـية.وتميز
ـناسـبات خالل اللـقاء أثـناء الهـجمات الـهولنـدي أيضـا بسرعـة االرتداد في الـعديد من ا
ـرتـدة الـتي قـام بهـا الـسـبـيـرز.وعـوض لـيـفـربـول خـسـارته لـنـهـائي دوري أبـطـال أوروبا ا
رة إثر تغـلبه على تـوتنهام 0-2 مـساء اول امس اضي بإحـرازه اللقب هـذه ا ـوسم ا ا
السـبت ملـعب "متـروبولـيتـانو" في الـعاصـمة اإلسـبانـية مـدريد.وأحـرز محـمد صالح (2)
وديــفــوك أوريـجي (87) هــدفي الـفــريق اإلجنــلــيـزي األحــمــر الـذي وضع خــلف ظــهـره
ــــــاضي أمـــــام ريـــــال مـــــدريـــــد 1-3. ـــــوسم ا ـــــبـــــاراة الـــــنـــــهــــــائـــــيـــــة ا خـــــســــــارته ا

ليفربول شيئا بخسارته السباق".
وتـــابـع: "إنه (لـــيـــفـــربـــول) فـــريق
إقـصـائي رائع لـديــــــــهـم الـعـديد

ديفوك
أوريجي

فرحة لقب فريق ليفربول بتسجيل هدف الفوز

من األدوات لـلــمـضي قـدمـا في كل
مــســابــــــــــقـــة.. إنه فــريـــــــق من
الطراز العــلي وهو هنا ليبقى".

العبو ليفربول
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قـليـلة حـتى احتـسب احلكم ركـلة
ـسة جـزاء لـصـالح لـيـفـربـول اثـر 
يــد عــلى الــفــرنــسـي ســيــســوكـو
ـصـري صالح تـرجـمــهـا الـنــجم ا

إلى هدف التقدم.
وانـتـظـر تـوتـنـهـام حتـى الـدقـيـقة
الـعـاشـرة لـيهـدد مـرمـى لـيـفـربول
حـاول خجولـة سدد عـلى إثرها

رمى. سيسوكو الكرة فوق ا
f¹—u  o Qð

ومـرت تـسـديـدة ألكـسـنـدر أرنـولد
بـــجـــانـب مـــرمى تـــوتــــنـــهـــام في
الــــدقــــيــــقــــة 17 قــــبل أن تــــمــــيل
اجملـريـات إلى الهـدوء خـصـوصا
في ظل تــألق دفــاع لـيــفــربـول في
ـاء والـهـواء عن مـهـاجـمي قـطـع ا
تـوتــنـهـام وعــدم قـدرة مــهـاجـمي
الفـريق األحـمر عـلى شن هجـمات
مــــرتـــدة خــــطــــيـــرة عــــلى مــــرمى
احلــــارس الــــفـــــرنــــسي هــــوجــــو
لـوريس.واسـتـلم روبـرتـسـون كرة

في النـاحية الـيسرى لـيتقـدم بها
قـلـيال ويـسددهـا صـاروخـيـة تألق
لوريس في إبـعادهـا بالدقـيقة 38
واســــــتـــــقــــــرت كــــــرة من آلـي في
أحـضـان احلـارس ألـيـسـون بـيـكر
بــالــدقــيــقــة 44 وفي الــوقت بــدل
الـضـائع قــابل إريـكـسـن تـمـريـرة
زمــيــله الــكــوري اجلــنـوبـي سـون

رمى. بتسديدة يسارية فوق ا
بـــقــيت األحــداث بــطـــيــئــة بــعض
الـشيء في ربع الـسـاعـة األول من
الـشوط الـثـاني وارتدت تـسـديدة
آلي من قـدم ألـكسـنـدر-أرنـولد في
الــدقـيــقـة 55 وذهــبت رأســيـة من
فـيرتـوجنـ فوق مـرمى لـيفـربول
إثــر ركــنــيــة نـفــذهــا تــريــبــيـر في
الــدقــيــقـة  58 لــيـقــوم لــيــفــربـول
تأثر من بتبديله األول بـإخراج ا
اإلصـــابـــة فـــيـــرمـــيـــنـــو وإشـــراك
ـــهـــاجم الـــبـــلـــجـــيــكـي ديـــفــوك ا

أوريجي.

واصل لـيـفـربـول تـعـديالتـه بـهدف
احلــفــاظ عــلى الــنــتــيــجــة فــدخل
اخملــضـرم جــيـمس مــيـلــنـر مــكـان
فـاينـالـدوم ورد توتـنـهام بـإخراج
ويــــــنــــــكـس وإشــــــراك اجلــــــنـــــاح

البرازيلي لوكاس مورا.
وبـاغت لـيـفربـول خـصـمه بهـجـمة
سـريـعة وصـلت من خاللـهـا الـكرة
إلى مــيـــلــنــر الــذي ســـــــــدد عــلى
حـدود منـطقـة اجلـزاء كرة أرضـية
مــرت بــجــوار الـقــائـم األيـســر في

الدقيقة 69.
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وضـغط تـوتـنـهام لـتـسـجـيل هدف
الــتـــعــادل مـــقــابل اعـــتــمـــاد عــلى
ـرتــدات الـتي انــطـلق لـيــفـربــول ا
صالح من إحـــداهــا ومـــرر الــكــرة
رمى لتصل إلى ماني الذي أمام ا
أبـعـد الدفـاع الـكـرة من أمـامه قبل
الـتسـديـد ليـقوم تـوتـنهـام بعـدها
بـتـبـديـله الـثـاني من خـالل إشراك
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أعــرب جـوردان هــنـدرسـون العب
وقـــائــد لــيـــفــربــول عـن ســعــادته
الـــغــامــرة بـــتــحــقـــيق لــقب دوري
أبـطال أوروبـا اول امس الـسبت
بــعــد االنــتــصــار عــلـى تــوتــنــهـام
ــــبـــاراة بــــهــــدفــــ دون رد فـي ا
الـنـهـائـيـة.وقـال هـنـدرسون خالل
تـصـريحـات نقـلـتهـا هـيئـة اإلذاعة
الـبـريـطـانـيـة "بي بي سـي": "بدون
ـــدرب (كــلـــوب) كـــان األمــر هـــذا ا
مـستـحـيال عشـنا حلـظـات صعـبة
ـوسم لــكن مــا قـدمه مــنـذ خـالل ا

مجيئه إلى هنا أمر ال يُصدق".
وأضـاف: "تـوجـد جمـاعـيـة رائـعة
البس في كـــلـــوب جـــعل غـــرفـــة ا
حالة خـاصة وكل الثـناء يجب أن
يـكـون عـلـيه.. أنـا فـخـور جـدًا بـأن
أكـون جـزءًا من هـذا الـنـادي فـهـو
ــيـز بــالـنــسـبــة لي".وتـابع: أمـر 

ــبـاراة: "ال ــوقع "الــيــويــفــا" عــقـب ا
أستطيع التـحدث لقد أصبـنا بخيبة

أمل كبيرة".
وأضـــــاف: "رغـم كل شـيء إال أنـــــني

." أشعر بالفخر جتاه الالعب
ـــــدرب األرجـــــنـــــتــــــيـــــني: وتـــــابـع ا
"الـنهـائيـات تـتعـلق بـالفـوز ولـيست
بـالــلـعب اجلـيـد.. احــتـسـاب ركـلـة
جزاء بـعد 20 ثانيـة من انطالق
ـــبـــاراة أثـــر بـــالـــســـلب عـــلى ا

." الالعب
وأكــمل بــوكــيــتــيــنــو: "أريـد أن
أهــــنئ لــــيــــفــــربــــول كــــلــــوب
الالعـبـ النـادي واجلـمـاهـير

ألنهم حققوا موسمًا رائعًا".
وواصل: "إنه أمـر مؤلم لـلـغـاية
لـكـنـنـا بـحـاجـة إلى االسـتـمرار.
بـالـطـبع سـيـكـون األمـر صـعـبًا
ولكن بعد بضع سـاعات نحتاج
إلى تــغــيــيــر أذهــانــنــا ونــكـون

." إيجابي
وأكد: "اآلن يـتعـلق األمـر بالـهدوء
ــزاجــيـة".وأ وتــغــيـيــر احلــالـة ا

بـوكـيـتـيـنـو حـديـثه بـتـوجـيه الـشـكـر
لوسائل اإلعالم قـائلًا: "شـكرًا شكرًا

على كل شيء".


