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دیمیتری آلنیچف( )75شاگردان دیدیه دشان را از پیش رو برداشتند و برای دومین و آخرین بار قهرمان این
مسابقات لقب گرفتند.
فصل  / 2004-05لیورپول
در پنجاهمین دوره لیگ قهرمانان ،لیورپول مرحله گروهی را نیز با معجزه پش��ت سر گذارده بود .آن ها در
حالی در گروه خود با  10امتیاز دوم شده بودند که در این گروه موناکو صاحب  12امتیاز بود و لیورپول پس از
باخت( )0-1در خانه المپیاکوس ،در بازی برگشت تنها به لطف برد( )1-3و در واپسین دقایق جواز صعود به
دور بعد را پیدا کرد .این تیم آن گاه مقابل لورکوزن( ،)2-6یوونتوس( )1-2و چلس��ی( )0-1به برتری دست
یافت و در برابر میالن قرار گرفت که در گروه خود با  13امتیاز باالتر از بارس��لونا ،شاختار دونتسک و سلتیک
قرار گرفت و آن گاه در برابر تیم های منچستریونایتد( ،)0-2اینتر( )0-5و آیندهوون( )3-3به برتری دست
یاف��ت .فینال به ش��کلی دراماتیک و با گل دقیقه یکم کاپیتان پائولو مالدینی آغاز ش��د و میالن تا پایان نیمه
اول( )0-3پی��ش افتاد .اما اتفاق عجیب بازگش��ت لیورپول بود که طی دقایق  54تا  60از شکس��تی مهلک،
تس��اوی( )3-3ساخت .کار به ضربات پنالتی کشیده شد و لیورپول معجزه خود را کامل کرد و برای پنجمین
بار قهرمان اروپا شد .این بار به لطف یک مربی اسپانیایی به نام رافائل بنیتز.

فصل  / 2006-07میالن
در پنج��اه و دومی��ن دوره لیگ قهرمانان اروپا ،فینال دو س��ال قبل تکرار ش��د .اما با نتیج��ه ای متفاوت؛
تیم لیورپ��ول یک بار دیگر با رافائل بنیتز به فینال لیگ قهرمانان رس��ید .ش��اگردان بنیتز این بار در مرحله
گروهی در کنار آیندهوون ،بوردو و گاالتاس��رای صاحب  13امتیاز شدند و پس از آن مقابل بارسلونا(،)2-2
آیندهوون( ،)0-4چلس��ی( در ضربات پنالتی) به برتری دس��ت یافتند .در سوی دیگر میالن با وجود آن که
همچون دو سال قبل در اوج نبود اما مرحله گروهی را با  10امتیاز و باالتر از لیل فرانسه ،آ.ا.ک آتن و اندرلخت
بلژیک به پایان رس��اند و آن گاه مقابل سلتیک( ،)0-1بایرن( )2-4و منچستریونایتد( )3-5به برتری دست
یافت تا فینال اس��تانبول تکرار شود؛ این بار در اس��تادیوم المپیک آتن .اما در این مسابقه شرایط متفاوت از
مس��ابقه سال  2005بود .میالن برخالف جریان بازی به گل دس��ت یافت و پس از آن نیز برتری خود را حفظ
ک��رد و  2بر یک برنده ش��د .میالن با این برد هفتمی��ن قهرمانی خود در اروپا را از آن خ��ود کرد؛ افتخاری که
آغاز غروب ایتالیایی ها درفوتبال اروپا ش��د .از آن پس ایتالیایی ها تنها یک بار در اروپا قهرمان ش��دند که آن
هم در س��ال  2010توسط همش��هری میالن( اینتر) رقم خورد اما اینتر در تمام این سالها مسیری قهقرایی
را طی کرد.
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