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 منح هدف مذهل بحركة بهلوانية من البديل جاريث بيل 
وهفوتان ساذجتان من لوريس كاريوس حارس ليفربول 
الفوز 3-1 لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم ليحصد الفريق اإلسباني لقبه الثالث على 

التوالي يوم السبت.
وش���ارك ال��وي��ل��زي بيل بعد نحو س��اع��ة م��ن اللعب 
والنتيجة التعادل 1-1 وبعد ثالث دقائق من مشاركته قفز 
ليحول متريرة مارسيلو العرضية بضربة بهلوانية داخل 
املرمى ثم أضاف الهدف الثالث بتسديدة بعيدة املدى مرت 

من بني يدي احلارس كاريوس.
وتسبب احلارس األملاني في هدف التقدم لريال مدريد 
في الدقيقة 51 عندما ألقى الكرة بيده لتصطدم بساق 
الفرنسي كرمي بنزمية وترتد إلى داخل املرمى في لقطة 

غريبة.
وق��ال زين الدين زي��دان م��درب ري��ال ال��ذي أصبح أول 
مدرب يتوج باللقب ثالث مرات متتالية ”تنتابنا مشاعر 

رائعة. الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات مع هذا 
الفريق وهذا النادي هو أمر مذهل“. وأضاف ”نحن لم ندرك 
بعد ما حققناه. سنستمتع بهذه اللحظة“. وكان ليفربول، 
ال��ذي فقد هدافه املصري محمد صالح بسبب إصابة في 
الكتف في الدقيقة 31، أدرك التعادل في الدقيقة 55 عبر 

ساديو ماني الذي تابع ضربة رأس من ديان لوفرين.
ورغم محاوالت ليفربول انتهت خطورته بعد خروج 
ص��الح بسبب التحام مع سيرجيو رام��وس قائد ريال 

مدريد.
وق��ال يورجن كلوب م��درب ليفربول ال��ذي خسر آخر 
ست مباريات نهائية ”لقد بدأنا بشكل رائع ولعبنا متاما 

بالطريقة التي كنا نريدها.
”لقطة سيرجيو رام��وس )وص��الح( بدت سيئة حقا 
وكانت صدمة للفريق. فقدنا الزخم اإليجابي وأسفر ذلك 

عن تفوق سريع للمنافس“.
وأثبت ريال مدريد قدرته على التعامل بشكل مذهل مع 

املباريات الكبيرة وكشف معاناة ليفربول املستمرة مع 
مركز حارس املرمى.

واخ��ت��ي��ر ب��ي��ل، ال���ذي غ��اب ع��ن التشكيلة األساسية 
لريال ه��ذا املوسم بسبب اإلص��اب��ات وث��ارت التكهنات 
حول مستقبله، أفضل العب في املباراة بينما انتهت ليلة 

احلارس كاريوس البالغ عمره 24 عاما بالدموع.
وأصبح ريال مدريد أول فريق منذ بايرن ميونيخ في 
1976 يحصد اللقب ثالث مرات متتالية. وتوج ريال بلقب 
كأس أوروب��ا خمس م��رات متتالية في خمسينات القرن 

املاضي.

 فوز مستحق
وه��ذا اللقب ال��راب��ع لريال مدريد في خمس سنوات 
و13 في كأس أوروب��ا وكان مستحقا رغم البداية القوي 

لليفربول صاحب أقوى هجوم بالبطولة.

وهاجم الفريق اإلجنليزي واختبر ترينت ألكسندر-
أرنولد احل��ارس كيلور نافاس بتسديدة منخفضة لكن 

ريال تولى زمام األمور بعد خروج صالح وهو يبكي.
وتلقى ري��ال مدريد ضربة بعد إصابة الظهير األمين 
دان��ي كاربخال وش��ارك ناتشو بدال منه في الدقيقة 37 
وانتهى الشوط األول بعد إلغاء ه��دف لبنزمية بسبب 
التسلل بعد ضربة رأس من كريستيانو رونالدو أنقذها 

كاريوس.
وع���وض بنزمية األم���ر عندما ك��ان منتبها حملاولة 
كاريوس الساذجة مترير الكرة بيده لكن تقدم ريال مدريد 

لم يستمر سوى أربع دقائق.
ورد السنغالي ماني مهاجم ليفربول بسرعة عندما تابع 
ضربة رأس من لوفرين داخل املرمى لتشعر جماهير فريقه 

باحتمال قلب املباراة.
لكن بيل أحرز الهدف الثاني بطريقة مذهلة بعد متريرة 
عرضية من مارسيلو قبل أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة 

خدعت احل��ارس كاريوس ومرت من بني يديه إلى داخل 
الشباك ليحسم املباراة.

وبني هدفي بيل سدد السنغالي ماني كرة ارت��دت من 
القائم لكن ليفربول افتقر للخطورة املعتادة من خط 

الهجوم في ظل خروج صالح.
وحصل رون��ال��دو، الفائز بخمسة أل��ق��اب ف��ي دوري 
األبطال، على فرصة إضافة الهدف الرابع قرب النهاية لكنه 

نزول أحد املشجعني إلى أرض امللعب أوقف الهجمة.
وأمل��ح رونالدو عقب اللقاء إلى أنه رمبا يكون خاض 
مباراته األخيرة مع ريال ليثير جدال جديدا حول مستقبله 
مع النادي. وقال رونالدو الهداف التاريخي لريال ولدوري 
األبطال ”في الوقت احلالي نحن في حاجة إلى االستمتاع 
باألمر لكن في األي��ام املقبلة سأعلن موقفي للمشجعني 

الذين دائما ما ساندوني“.
وسيخطف بيل هذه املرة العناوين مع مواصلة ريال 

مدريد وزيدان سيطرته القارية. 

تتويج ريال مدريد بلقب دوري األبطال

بيل قاد ريال مدريد للفوز على ليفربول بثالثية بأخطاء ساذجة من كاريوس

امللكي يحافظ على عرشه األوروبي للعام الثالث تواليا
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زيدان وراموس يطالبان رونالدو بالبقاء مع ريال مدريد
أمل��ح كريستيانو رون��ال��دو إل��ى أن��ه رمبا 
يكون خاض مباراته األخيرة مع ريال مدريد 
بعدما ت��وج م��ع ن��ادي��ه بلقب دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة القدم للمرة الرابعة لكن زميله 
سيرجيو راموس قائد ريال طالبه باالستمرار 
وعدم الرحيل وكذلك حال املدرب زين الدين 

زيدان.
وأبلغ رونالدو شبكة )بي.إن سبورتس( 
التلفزيونية عقب التفوق 3-1 على ليفربول 
يوم السبت أنه سيعلن قريبا قراره النهائي 
بخصوص مستقبله وقال ”في الوقت احلالي 
نحن بحاجة إلى االستمتاع باألمر لكن في 
األيام املقبلة سأعلن موقفي للمشجعني الذين 
دائما ما ساندوني. من الرائع الوجود في ريال 

مدريد“.
وأضاف ”مستقبل أي العب في مدريد غير 

مهم. لقد كتبنا التاريخ“.
وسجل كرمي بنزمية الهدف األول لريال 
وأضاف البديل جاريث بيل هدفني منهما هدف 
بركلة خلفية مزدوجة رائعة ليحرز ريال 
اللقب األوروبي للمرة 13 في تاريخه وللمرة 
الرابعة في خمس سنوات بينما جاء هدف 

ليفربول الوحيد بواسطة ساديو ماني.
وت��ع��رض رون��ال��دو، ال��ه��داف التاريخي 
لريال، لسؤال بخصوص توضيح إجابته 

لكنه واصل الرد بشكل غامض.
وق��ال رون��ال��دو ال��ذي سيبدأ االستعداد 
للعب في كأس العالم الشهر املقبل مع بالده 
”ليس لدي أي شكوك وهذا غير مهم ويجب 
احلصول على راح��ة اآلن ومقابلة زمالئي 
في البرتغال وف��ي األسابيع القليلة املقبلة 

)سأعلن قراري(“.
ورد الالعب البرتغالي البالغ عمره 33 عاما 
بغضب عند سؤاله إذا كان يشعر باإلحباط 

بسبب عدم التسجيل في املباراة النهائية.
وق���ال رون��ال��دو ال���ذي أص��ب��ح أول العب 
يتوج باللقب خمس م��رات منذ تغيير شكل 
البطولة في 1992 في ظل إحراز اللقب سابقا 
مع مانشستر يونايتد ”من هذا الذي يشعر 
باإلحباط؟ رمب��ا يرغب البعض في تغيير 

مسمى دوري أبطال أوروبا إلى دوري أبطال 
كريستيانو رونالدو. من صاحب أكبر عدد من 
األلقاب؟ ومن صاحب أكبر عدد من األهداف“؟

* اإلبقاء على رونالدو
ولم يتمكن زي��دان من ال��رد بوضوح على 
سؤال حول توقيت تعليقات رونالدو وقال إنه 
لم يتحدث إلى العبه قبل املباراة بخصوص 

مستقبله.
وأض���اف زي���دان ”كريستيانو يجب أن 
يستمر في كافة األح��وال. سنرى ما سيحدث 
في الفترة املقبلة لكن بالنسبة لي هو يجب 

أن يستمر“.
وطلب راموس أيضا من زميله البقاء لكنه 
في الوقت ذات��ه أكد أنه ينبغي على الالعب 

البرتغالي توضيح ما يريده.
وق��ال رام��وس ”أنا متأكد أن كريستيانو 
سيتحدث في نهاية امل��وس��م. إذا ك��ان هناك 
أي شيء وراء ما قاله فيجب عليه توضيح 

األمور.
”كريستيانو عنصر مهم في الفريق وهو 
يحب أن يحظى ب��احل��ب وكلنا ن��ري��ده أن 
يستمر معنا ول��ن يجد مكانا أفضل من هذا 

وهو جنمنا األول.
”لكن ش��خ��ص ح��ري��ة ات��خ��اذ ق����رارات 
شخصية ل��ك��ن��ي أمت��ن��ى أن يستمر معنا 

لسنوات عديدة مقبلة“.
وأثار رونالدو، الهداف التاريخي لدوري 
األب��ط��ال برصيد 120 ه��دف��ا، ج��دال العام 
املاضي بعد أيام قليلة من فوز ريال 4-1 على 
يوفنتوس في نهائي دوري األبطال وذكرت 
صحيفة أبوال البرتغالية أن الالعب الشهير 
غير سعيد بسبب طريقة معاملته في النادي 

اإلسباني.
ويعتقد البعض أن رغبة رون��ال��دو في 
التوقيع على عقد جديد وراء ما حدث العام 
املاضي ولم يوقع بعد الالعب البرتغالي على 
عقد جديد مع النادي الذي ضمه من مانشستر 
يونايتد مقابل صفقة قياسية عاملية آنذاك 
بلغت قيمتها 85.5 مليون جنيه إسترليني 

)113.77 مليون دوالر(. 

كريستيانو »التاريخي« 
وإخفاق كلوب السادس ضمن 

أبرز أرقام نهائي كييف
فاز ريال مدريد بثالثية لهدف، على ليفربول، في نهائي 
دوري أبطال أوروب��ا، السبت، ليفوز باللقب للمرة الثالثة 
عشر في تاريخه، والثالثة على التوالي، ليخلد اجليل 

احلالي للميرجني، نفسه، في سجالت التاريخ.
وفيما يلي مجموعة من األرقام واإلحصاءات، عن املباراة 

التي أقيمت في كييف عاصمة أوكرانيا:
- أصبح ريال أول فريق يفوز باللقب ثالث مرات متتالية 

منذ انطالق بطولة دوري أبطال أوروبا بشكلها احلالي.
- قبل حتول كأس أوروبا إلى دوري األبطال في 1992، 
توج ريال باللقب خمس مرات متتالية )1956-1960(، كما 
أحرز أياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونيخ األملاني 
لقب كأس أوروبا ثالث مرات متتالية في سبعينيات القرن 

املاضي.
- زي��ن ال��دي��ن زي���دان، ب��ات أول م���درب ي��ت��وج باللقب 

األوروبي، حتت أي مسمى، ثالث مرات متتالية.
وتولى العب فرنسا السابق تدريب ريال في يناير 2016.
- أصبح كريستيانو رونالدو  - في إجناز تاريخي - أول 
الع��ب يحرز لقب دوري أبطال أوروب��ا »بشكله احلالي« 
خمس مرات، وكانت املرة األولى مع مانشستر يونايتد في 

.2008
وكان البرتغالي جزءا من تشكيلة ريال الفائزة باللقب 

القاري أربع مرات في خمسة مواسم.
يحمل فرانشيسكو »باكو« خينتو الرقم القياسي في عدد 
مرات إح��راز اللقب في حقبة ما قبل ما قبل دوري األبطال 

برصيد ست مرات.
- فازت األندية اإلسبانية في آخر سبع مباريات نهائية 
على األندية اإلجنليزية في بطولتي دوري األبطال والدوري 

األوروبي.
- خسر يورجن كلوب مدرب ليفربول املباراة النهائية 

السادسة على التوالي في مسيرته.
وفاز كلوب أوال مع بوروسيا دورمتوند في نهائي كأس 
أملانيا 2012، ثم خسر نهائي دوري أبطال أوروب��ا 2013 
أمام بايرن ميونخ، ثم نهائي كأس أملانيا 2014 أمام الفريق 
ذاته، إضافة إلى نهائي كأس أملانيا 2015 أمام فولفسبورج.

وبعد تدريب ليفربول خسر نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية 
2016 أمام مانشستر سيتي بركالت الترجيح، وفي املوسم 
ذات��ه خسر نهائي ال��دوري األوروب��ي أم��ام إشبيلية، قبل أن 

ينهزم أمام ريال مدريد في نهائي دوري األبطال في كييف. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن امللكي قريبا؟


