8

السبت  1حزيران  2019العدد 3772

السبت  1حزيران  2019العدد 3772

رياضة

رياضة

9

دوري أبطال أوروبا

الجماهير اإلنكليزية
سعيدة بوجود
ناديين من بريطانيا
في النهائي(أ ف ب)

مواجهات ثنائية

هو تتويج لكرة القدم اإلنكليزية .يتواجه ليفربول مع توتنهام في
نهائي «بريطاني» لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على ملعب
واندا متروبوليتانو في مدريد ،بعد تأهلهما «بشق النفس» أمام برشلونة
االسباني وأياكس امستردام الهولندي( .المباراة الليلة الساعة )22:00

قطار النهائي يصل مدريد

عراقة ليفربول vs
طموح توتنهام
جماهير الـ«بيتلز» جاهزة
تزينت مدينة ليفربول الواقعة في شمال غرب بريطانيا استعدادًا للمباراة النهائية ،التي تجمع
نادي املدينة األول مع توتنهام الذي يعتبر من أهم نوادي العاصمة لندن .وتزينت واجهات املحال
التجارية في ليفربول بأعالم النادي األحمر ،وصور الالعبني .وانتشر العديد من الصور التي
تظهر استعدادات املشجعني في ليفربول ملشاهدة املباراة عبر تجمعات في املدينة ،ســواء في
مناطق حددتها السلطات للمشجعني ،أم في مقاهي املدينة .وتتمنى جماهير الريدز أن يبتسم
لهم الحظ اليوم ،خاصة بعد نكسة العام املاضي وخسارة النهائي أمام ريال مدريد اإلسباني
في مدينة كييف األوكرانية .وكما في ليفربول والعاصمة اإلنكليزية لندن ،كذلك في العاصمة
اإلسبانية مدريد ،فقد وصلت الجماهير اإلنكليزية قبل أيام إلى هناك ،وتشهد ساحات العاصمة
احتفاالت دائمة ،وخاصة أن الجماهير اإلنكليزية معروفة بشغفها بكرة القدم ،وال سيما جماهير
ليفربول ،كما أنها معروفة أيضًا بالشغب الذي تقوم به ،خصوصًا عندما تكون املباريات نهائية،
وحساسة كما هي مباراة اليوم .وتعيش الجماهير أوقاتًا جيدة في مدريد ،وخاصة أن الجهات
املنظمة قامت بنشر الشعاراتّ ،
وزينت الشوارع بكأس «ذات األذنني» ،لكي تأخذ الجماهير الصور
التذكارية معها.

ي ـب ـحــث ن ـ ــادي ل ـي ـف ــرب ــول م ــع م ــدرب ــه
املـ ـخـ ـض ــرم األمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن ك ـلــوب
عـ ـ ـ ــن ل ـ ـق ـ ـبـ ــه الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــادس فـ ـ ـ ــي أم ـ ـجـ ــد
الـ ـك ــؤوس األوروب ـ ـيـ ــة ،أم ــا تــوتـنـهــام
مـ ـ ـ ــع األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ــي م ـ ــاوريـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو
بوكيتينو ،املـطـلــوب بـقــوة مــن أبــرز
األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة ،فـهــو يــريــد لقبه
األول .يـعـ ّـول ليفربول على الثالثي
الهجومي املؤلف من املصري محمد
صـ ـ ــاح ،ال ـس ـن ـغــالــي س ــادي ــو مــانـيــه
والبرازيلي روبــرتــو فيرمينو وقلب
الــدفــاع العمالق الهولندي فيرجيل
ف ــان داي ـ ــك ،لـتـعــويــض خ ـســارتــه في
نـهــائــي النسخة املــاضـيــة أم ــام ريــال
مدريد اإلسباني ،فيما يأمل توتنهام
أن يكون مهاجمه الدولي هاري كاين
ف ــي ك ــام ــل ل ـيــاق ـتــه ب ـع ــد ع ــودت ــه مــن
إصابة أبعدته سبعة أسابيع.

¶ المباراة النهائية باألرقام
* الـنـهــائــي الـســابــع بــن فــريـقــن من
ب ـل ــد واح ـ ـ ــد وج ـم ـي ـع ـه ــا م ـن ــذ ال ـع ــام
 .2000فاز ريال مدريد اإلسباني على
فــالـنـسـيــا ( )2000وأتـلـتـيـكــو مــدريــد
( 2014و ،)2016وم ـي ــان اإلي ـطــالــي
ع ـلــى يــوف ـن ـتــوس ب ــرك ــات الـتــرجـيــح
( ،)2003وبـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ ع ـلــى
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد ف ــي (،)2013
فيما كان النهائي اإلنكليزي الوحيد
ف ــي ( )2008ع ـنــدمــا ف ــاز مــانـشـسـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد عـ ـل ــى ت ـش ـل ـس ــي ب ــرك ــات
الترجيح ( )5-6بعد تعادلهما ()1-1
في موسكو.
* ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس يـ ـ ـق ـ ــام فــي
مــدريــد بـعــد ( ،1957و ،1969و1980
و ،)2010وج ـم ـي ـع ـهــا أق ـي ـم ــت عـلــى
مـلـعــب ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو الـتــابــع
لــريــال مــدريــد .وهــو النهائي الثامن
الـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـفــه إس ـب ــان ـي ــا ،فـيـمــا
ت ـل ـع ــب م ـ ـبـ ــاراة ال ـل ـي ـل ــة ع ـل ــى مـلـعــب

اكتملت االستعدادات في العاصمة اإلسبانية للنهائي (غابرييل بويس ـ أ ف ب)

سيكون النهائي
السابع بين فريقين من
بلد واحد وجميعها منذ
العام 2000
فاز ليفربول
في خمس مباريات
تتويج ضمن المسابقة
من أصل ثمان
يخوض توتنهام
النهائي القاري
الخامس له والثاني
ضد فريق انكليزي

نـ ـ ـ ـ ــادي أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ـ ــدريـ ـ ــد «وانـ ـ ـ ـ ــدا
ميتروبوليتانو»
* ف ــاز تــوتـنـهــام م ــرة وخ ـســر مــرتــن
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح ف ــي امل ـســاب ـقــات
األوروب ـي ــة ،فيما فــاز ليفربول ثالث
مرات وخسر مرة.

¶ التاريخ مع ليفربول
* ال ـت ـقــى ال ـفــري ـقــان م ــرة واح ـ ــدة في
املـ ـس ــابـ ـق ــات االوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي نـصــف
نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
«يوروبا ليغ حاليًا» موسم (،)1973
فـ ـف ــاز ل ـي ـف ــرب ــول ذه ــاب ــا ( )0-1عـلــى

أرضه ورد توتنهام إيابًا ( ،)1-2بيد
أن األول تــأهــل ب ـفــارق ال ـهــدف الــذي
سجله خــارج ارضــه ،ثم أحــرز اللقب
ض ـ ــد بـ ــوروس ـ ـيـ ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ
االملاني.
* الـ ـنـ ـه ــائ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ج ـمــع
ال ـف ــري ـق ــن كـ ـ ــان فـ ــي كـ ـ ــأس ال ــراب ـط ــة
االنـكـلـيــزيــة ع ــام ( )1982عـلــى ملعب
ويمبلي ،عندما قلب ليفربول تأخره
وفاز ( )1-3بعد التمديد.
* تواجه الفريقان في  170مباراة في
مختلف املسابقات ،ففاز ليفربول 79
ً
مرة مقابل  48لتوتنهام و 43تعادال.
* خسر ليفربول مرة وحيدة في آخر
 14مواجهة بــن الطرفني منذ العام
( 2013فـ ــاز ف ــي  .)9وف ــي مــواجـهـتــي
املــوســم الحالي فــي «البريميرليغ»،
فاز ليفربول مرتني (.)1-2

¶ توتنهام لباكورة ألقابه
* يخوض توتنهام النهائي القاري
الـ ـخ ــام ــس لـ ــه والـ ـث ــان ــي ضـ ــد فــريــق
ان ـك ـل ـيــزي .ف ــاز ع ـلــى ولـفــرهــامـبـتــون
( )2-3بـمـجـمــوع امل ـب ــارات ــن ،ليحرز
لـقــب الـنـسـخــة االفـتـتــاحـيــة مــن كــأس
االتحاد االوروبــي عام (ّ .)1972
توج
بـعــدهــا بلقب املـســابـقــة فــي (،)1984
ويـمـلــك ف ــي رص ـي ــده ك ــأس ال ـكــؤوس
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ( )1963ع ـن ــدم ــا أص ـبــح
أول فريق إنكليزي يحرز لقبًا قاريًا.
خسر نهائيًا قــاريــا واح ـدًا فــي كأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ( )1974أمـ ــام
فينورد روتردام الهولندي.
* يــأمــل توتنهام أن يصبح ســادس
فريق يحرز األلـقــاب القارية الثالثة
بعد يوفنتوس اإليـطــالــي ،وأيــاكــس
الهولندي ،بــايــرن ميونيخ األملــانــي،
وت ـش ـل ـس ــي وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزيني.
* أص ـ ـبـ ــح ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ثـ ــامـ ــن ف ــري ــق

ستشهد املباراة النهائية لدوري األبطال ّ
عدة مواجهات ثنائية ّقوية ،تمامًا كغيرها من املباريات
النهائية أو املفصلية ،والتي تلعب على الجزئيات الصغيرة .لعل أبرز مواجهة ثنائية هي التي
ستأخذ الطابع التكتيكي بني كل من مدربي الفريقني ،األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو
مدرب توتنهام ،واألملاني يورغن كلوب مدرب الـ«ريدز» ليفربول .يختلف «بوكي» عن كلوب،
بأنه لم يحتج إلى ميزانية كبيرة من قبل إدارة النادي لكي يبني فريقًا ،استطاع من ّخالله
الوصول إلــى املـبــاراة النهائية ألمجد الكؤوس األوروبـيــةّ .أمــا بالنسبة إلــى صاحب النظارات
الكبيرة ،فقد فتحت إدارة ليفربول املجال أمامه لصرف مبالغ كبيرة لكي يحصل على تشكيلة
شبه مثالية ،والعبني يساعدونه على ترجمة أفكاره على أرض امللعب .بعيدًا عن املواجهات
ُ
التكتيكية التي تصاغ على العارضة الفنية لكل فريق ،توجد مواجهات أخرى سيكون مركزها
املستطيل األخضر .وال يمكن إنكار املواجهة األبرز ،التي ستجمع بني كل من النجم املصري
محمد صالح هداف ليفربول ّ
األول ،أخيرًا ،ومهاجم توتنهام هاري كاين الذي عاد من اإلصابة،
ّ
ّ
ومن املتوقع أن يشارك أساسيًا في تشكيلة املدرب األرجنتيني بوكيتينو .صالح قدم موسمًا
ّ
مميزًا ،تمكن من تحقيق لقب الحذاء الذهبي كهداف للدوري اإلنكليزي املمتاز ،بينما على
الجهة املقابلة ،عانى «األمـيــر» هــاري من إصــابــات عــديــدة ،حـ ّـدت من مشاركاته هــذا املوسم.
محمد صالح مطالب بالتسجيل وحمل فريقه للفوز باللقب ،لكي يثبت أنه يمتلك الشخصية
القيادية ،والـقــدرات الفنية ّ
املميزة .غياب صــاح عن نهائي العام املاضي بعد اإلصــابــة التي
تعرض لها في بداية املباراة أثر على ليفربول ،وبالتالي اليوم هو جاهز بدنيًا ومعنويًا ،ومطالب
بتقديم كل ما يملك.
مواجهة أخرى ال يمكن تجاهلها خالل هذا النهائي ،وهي التي ستجمع بني حارسي مرمى
الفريقني ،الحديث هنا عن كل من أليسون بيكير البرازيلي وهوغو لوريس الفرنسي .هذا
الثنائي كان له دور كبير ومؤثر في بلوغ ناديي ليفربول وتوتنهام املباراة النهائية ،وهذا أمر
ّ
شبه مؤكد ،فال يمكن ألي فريق أن يصل الى املباراة النهائية من دون خط دفــاع متماسك،
وحارس مرمى على مستوى عال ،يصنع الفارق في كثير من املناسبات.
واألكيد ايضًا أنه سيكون هناك دور مهم لكل من هيونغ مني سون مع توتنهام ،وساديو مانيه
مع ليفربول.

إنكليزي يبلغ نهائي املسابقة ،لتعزز
انكلترا رصيدها أمام كل من إيطاليا
وأملانيا ( .)6كما أصبح الفريق الـ40
الذي يبلغ النهائي وأول وافد جديد
منذ تشلسي في (.)2008

¶ ليفربول يريد السادسة
* أص ـبــح ل ـي ـفــربــول ث ــالــث ف ــري ــق في
تــاريــخ املسابقة يقلب تــأخــره ()3-0
ذهابًا ،بعد فــوزه على برشلونة (-4
 )0بفضل ثنائيتي البلجيكي ديفوك
أوريـ ـج ــي وال ـه ــول ـن ــدي جــورجـيـنـيــو
فينالدوم.
* فــاز ليفربول فــي خمس مباريات
ت ـت ــوي ــج ض ـم ــن امل ـس ــاب ـق ــة مـ ــن أص ــل
ث ـ ـمـ ــان ،فـ ـت ــوج فـ ــي ( 1977و،1978
و 1981و 1984و ،)2005وخـســر في
( 1985و 2007و.)2018
* هذا النهائي القاري الـ 21لليفربول.
إل ــى جــانــب مـشــاركــاتــه الـثـمــانــي في
املسابقة األه ــم ،أحــرز كــأس االتحاد
االوروب ــي ثــاث مــرات ( 1973و1976
و )2001وخسر نهائي ( ،)2016خسر
ن ـهــائــي ك ــأس الـ ـك ــؤوس ف ــي ()1966
وشـ ـ ـ ـ ـ ــارك خ ـ ـمـ ــس مـ ـ ـ ـ ــرات فـ ـ ــي كـ ــأس
الـســوبــر ومــرتــن فــي ك ــأس أوروب ـ ــا ـ
أميركا الجنوبية.
* س ـ ـجـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد صـ ــاح
ف ــي م ــرم ــى تــوت ـن ـهــام ف ــي إي ـ ــاب ربــع
نهائي مسابقة يــوروبــا ليغ ()2013
ع ـنــدمــا شـ ــارك ف ــي ف ــوز فــري ـقــه ب ــازل
ّ
السويسري ،وهز شباكه بعد سنتني
خالل فوز فريقه فيورنتينا اإليطالي
في دور الـ  32من املسابقة عينها.
* ه ــذه امل ــرة الـثــالـثــة يـبـلــغ ليفربول
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي مل ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــن مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــن.
وحدهما يوفنتوس ( 1997و)1998
وفالنسيا ( 2000و )2001خسرا في
سنتني متتاليتني.
(األخبار)

القائد الحقيقي
ال شك في أن مدافع ليفربول األغلى في العالم ،وهو الهولندي فيرجيل فان دايك ،يعتبر صاحب
الدور األساسي في وصول ليفربول إلى ما هو عليه اليوم .وصل الهولندي القوي ( 1،93م)
إلى «أنفيلد» مقابل  75مليون جنيه استرليني ( 95مليون دوالر) بعد ستة أشهر من إعالن
النادي االنكليزي عدم رغبته في التعاقد معه ،إثر تلويح فريقه السابق ساوثهامبتون بتقديم
شكوى ضد ليفربول بسبب مقاربة غير قانونية الستقطاب الالعب.
إصرار املدرب كلوب على قراره دفع النادي إلى التعاقد مع فان دايك .سريعًا ،أثبت هذا الرهان
نجاحه .في عام ونصف عام ،أسهم قلب الدفاع في إيصال فريقه إلى نهائي املسابقة القارية
مرتني ،وبات أول مدافع منذ  14عاما يتوج بلقب أفضل العب في الدوري اإلنكليزي من قبل
رابطة املحترفني ( ،)2019-2018وكان ليفربول قريبًا من الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي للمرة
األولــى منذ عام  ،1990وحصد  97نقطة ،منهيًا موسمه بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر
سيتي الذي احتفظ بلقبه.
قال كلوب ،في إشــارة الى املبلغ القياسي الــذي دفعه ليفربول للتعاقد مع فان دايــك« ،ال أحد
يفكر باألمر حاليًا .هذا أمر جيد ألنه في سوق االنتقاالت في اللحظة الحالية ،يستحق سعر
االنتقال ،أو أنه زهيد للغاية» مقارنة بما قدمه املدافع الدولي .وفي السياق ذاته ،تحدث بوكيتينو
نفسه عن قيمة فان دايك ،وذلك عقب املباراة التي جمعت الفريقني في الدوري في آذار/مارس
املاضي ،وكان للمدافع الهولندي دور كبير في الفوز بها ،خاصة عندما أوقف هجمة خطيرة
في الدقائق األخيرة لتوتنهام .فقال بوكيتينو «هذا يظهر ملاذا دفع ليفربول أكثر من  70مليون
جنيه للتعاقد مع فان دايك» .أما كلوب فقال «للجودة كلفة محددة .السيارات هي كذلك ،والكثير
من األشياء أيضًا ،والالعبون حتى .لهذا السبب دفعنا هذا املبلغ».

