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بعد تسجيل ثالثية في لقاء اإلياب أمام أتلتيكو مدريد

رونالدو يمنح يوفنتوس بطاقة العبور لربع نهائي دوري األبطال
خطف يوفنتو�س الإيطايل بطاقة الت�أهل
�إلى ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
بعدما حول هزميته يف الذهاب «»2-0
�أم��ام �أتلتيكو مدريد الإ���س��ب��اين� ،إلى
انت�صار ثمني يف الإي���اب على �أر�ضه
بثالثية دون رد.
ثالثية ال�سيدة العجوز ،حملت توقيع
الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو يف
الدقائق  27و 48و 86من ركلة جزاء.
املحاولة الأولى يف املباراة رغم �أنها
مل ترتق �إلى اعتبارها فر�صة حقيقية،
�إال �أنها �شكلت خطورة داخ��ل منطقة
اجل��زاء ،بعد م��رور من �سبينازوال يف
اجلهة الي�رسى ،ومتريرة �إلى ماتويدي
الذي �سدد الكرة لرتتطم بالدفاع.
و�أحرز كيليني ،الهدف الأول ليوفنتو�س
يف الدقيقة  4من ركلة ركنية� ،أم�سكها
�أوبالك ،قبل �أن ت�سقط وي�سددها كيليني
يف املرمى ،قبل �أن يلغي حكم اللقاء،
الهدف لوجود خط�أ على كري�ستيانو بعد
تدخل على حار�س الأتلتي.
وح��اول اليويف ،فك التكتل الدفاعي
لأتلتيكو مدريد �أم��ام منطقة اجلزاء،
اً
م�ستغل
من خالل اللعب على الأطراف،
كان�سيلو يف ال��ي��م�ين ،و�سبينازوال
ورونالدو يف الي�سار� ،إال �أن دفاع الأتلتي
ظل �صلبًا يف �أول  20دقيقة.
وجاءت املحاولة الأولى لل�ضيوف يف
الدقيقة  ،21بعد متريرات بني العبي
الروخي بالنكو�س من اخللف �إلى الأمام،
لت�صل الكرة �إل��ى كوكي ،ال��ذي �سدد
ت�صويبة قوية خرجت فوق العار�ضة.
و�سدد �أتلتيكو مدريد ،ت�صويبة جديدة
يف الدقيقة  ،24ع��ن طريق �أنطوان
غريزمان ،ت�صدى لها ت�شيزين برباعة،
قبل �أن يعود احلكم الحت�ساب حالة
ت�سلل على موراتا .ومتكن يوفنتو�س
من ت�سجيل هدفه الأول يف الدقيقة ،27
بعد عر�ضية متقنة من بريناردي�سكي من
الناحية الي�رسى �إلى �أق�صى اليمني،
لتجد رونالدو الذي �أ�سكن الكرة داخل
ال�شباك ،بر�أ�سية يف املرمى.
وك��اد بريناردي�سكي �أن ي�ضيف ثاين
الأهداف يف الدقيقة  ،32بعد ركلة حرة
من خارج املنطقة� ،سددها فيديريكو

• رونالدو ي�سجل يف مرمى �أتلتيكو

أليغري يتغنى بتوهج العبيه
�أ�شاد ما�سيمليانو �أليغري مدرب
يوفنتو�س الإي��ط��ايل بالعبيه
بعد الفوز بثالثية دون رد �أمام
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين.
وق���ال �أل��ي��غ��ري يف ت�رصيحات
ل�شبكة �سكاي �سبورت�س «لقد قدم
الالعبون �أداء مميزً ا مثلما كنت
�أريد� ،أجريت بع�ض التغيريات
لإحياء يوفنتو�س من جديد».
و�أ�ضاف �أليغري «الالعبون كانوا
ميتلكون الرغبة واحلما�س ،وهذا
ما كان ينق�صنا يف لقاء الذهاب
الذي خ�رسنا فيه .»2-0
وتابع «اجلميع كان ينتظر هذه
املباراة ب�شغف كبري ،كان الأداء
ع�صبيا بع�ض ال�����ش��يء ،لذلك
طلبت من الالعبني �أن يحافظوا
على هدوئهم والتوازن».
ون��وه «�سبينازوال ق��دم مباراة
مم��ي��زة ،ب�يرن��اردي�����س��ك��ي كان
مبهرا ،نف�س احل��ال مع �إميري
ً
كان وكان�سيلو».
و�أو�ضح «الفر�صة التي �أهدرها
ليمار يف ال�شوط الأول ،كانت
�ستكون حلظة ف��ارق��ة �ضدنا،
هذه الكرة كانت �ستق�صينا من
البطولة� ،شعرت بنف�س ال�شعور
ال��ذي راودين يف ال�شوط الأول
�أمام ريال مدريد العام املا�ضي.
و�أردف �أليغري «�سرنكز حاليًا
على الكالت�شيو ،وموا�صلة جمع
النقاط ،ثم التفكري جمد ًدا يف ربع
نهائي البطولة القارية».
واختتم املدرب الإيطايل ،امل�ؤمتر

• �أليغري يتابع املباراة

ال�����ص��ح��ايف ب��دع��م جانلويجي
اً
قائل «ن�شكر احلار�س
بوفون،
الإي��ط��ايل على ما قدمه لل�سيدة
العجوز ،لقد �شاهدنا مباراة �سان

جريمان �أمام مان�ش�سرت يونايتد،
�شعرنا باحلزن من �أجله ،ب�إمكانه
مرافقتنا ح��ال بلوغنا نهائي
البطولة».

سيميوني  :نستحق

الخسارة بالثالثية

اع�ترف الأرجنتيني دييغو �سيميوين ،املدير
الفني لأتلتيكو مدريد� ،أن فريقه ي�ستحق اخل�سارة
بثالثية نظيفة �ضد يوفنتو�س ،ب�إياب ثمن نهائي
دوري �أبطال �أوروبا.
وقال �سيميوين ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية« :مل يكن لدينا التزام وال عمل
وال جهد ،ويوفنتو�س فاز لأنهم كانوا
الأف�ضل ،وحني يحدث ذلك ال
ميكن �أن نفعل �شيئا �سوى �أن
ُنهنئهم بر�أ�س منخف�ضة».
و�أ�ضاف الأرجنتيني« :لقد
ك��ان��وا الأف�ضل وا�ستحقوا
الفوز ،ورمبا نكون خمطئني
يف �أ���ش��ي��اء ك��ث�يرة ،وعلى
امل�ستوى التكتيكي كانوا
�أف�ضل ،ويف ال�شوط الثاين
مل يكن لدينا حلول �أو
�أهداف ت�ساعدنا على
الت�أهل».
وت��اب��ع :رونالدو؟
هو واحد من �أف�ضل
الالعبني يف العامل،
ومن الطبيعي �أن يظهر
بهذا امل�ستوى.
واختتم� :إ�شارته؟ بالت�أكيد كان يفكر
يف جماهري فريقه ،مثلي كما فعلت
يف ملعب واندا ميرتوبوليتانو يف
الذهاب.

• �سيميوين

كريستيانو يتخطى
ميسي برقم قياسي
متكن كري�ستيانو رونالدو جنم
يوفنتو�س الإيطايل من ت�سجيل
� 3أهداف �أمام �أتلتيكو مدريد،
يف �إي��اب دور الـ 16من دوري
�أبطال �أوروبا.
وو�صل رونالدو بهدفيه الأول
والثاين� ،إلى الثنائية رقم 28
يف م�سريته ببطولة دوري �أبطال
�أوروبا ،والأولى مع يوفنتو�س
يف امل�سابقة� ،أكرث من �أي العب
�آخر يف البطولة ،ويحل ليونيل
مي�سي باملركز الثاين بر�صيد
 22ثنائية يف امل�سابقة.
و�أو����ض���ح ك��ري�����س��ت��ي��ان��و عن
�سبب قرار النادي ب�رشائه يف
ال�صيف املا�ضي ،عقب قيادته
للبيانكونريي للت�أهل لربع
النهائي.
وق��ال رونالدو يف ت�رصيحات
ل�شبكة «�سكاي �سبورت �إيطاليا»:
كان يجب �أن تكون تلك الليلة
ه��ي ليلة خ��ا���ص��ة وبالفعل
كانت كذلك ،لي�س فقط ب�سبب
الأه��داف لكن بالن�سبة للفريق
وموقفه الهائل.
و�أ���ض��اف «ه���ذه ه��ي العقلية
التي نحتاجها يف دوري �أبطال
�أوروب���ا ،ونحن على امل�سار
ال�صحيح».
وتابع الدون :هذا هو ال�سبب يف
خطوة يوفنتو�س ب�رشائي ،لكي
�أ�ساعد يف �صنع ليايل �سحرية
مثل هذه� ،أتلتيكو فريق �صعب
مواجهته ،لكننا كنا �أقوياء
�أي�ضًا و�أثبتنا �أن��ن��ا ن�ستحق
امل��رور والت�أهل .وختم� :أمر
مبكر ج ًدا احلديث عن النهائي،
علينا �أن ن�أخذها خطوة بخطوة
يف ذلك التوقيت.

غريزمان يعترف
بتفوق السيدة
العجوز

ف��وق العار�ضة ،وع��اد ال�لاع��ب ذاته
مبحاولة جديدة و�سدد مق�صية� ،إال �أنها
خرجت بعيدة عن املرمى.
وبر�أ�سية جديدة عن طريق �سبينازوال،
ارت��ق��ى كري�ستيانو رون���ال���دو فوق
املدافعني و�سدد ر�أ�سية م��رت بجوار
املرمى يف الدقيقة  43من عمر ال�شوط
الأول.
و�أن��ق��ذ ي��ان �أوب�ل�اك مرماه برباعة يف
الدقيقة  ،44بعدما �سدد كيليني كرة
ر�أ�سية ا�ستغلها املدافع من ركلة ركنية،
والتي ك��ادت �أن تكون الهدف الثاين
لليويف يف اللقاء.
وكاد موراتا �أن يخطف هدف التعادل
يف الوقت القاتل من ال�شوط الأول،
بعد عر�ضية من اجلانب الأمين لأتلتيكو
مدريد ،تراجع �ألفارو خطوة �إلى اخللف
و�سدد ر�أ�سية علت العار�ضة ،و�سط غفلة
من بونوت�شي.
وعاد الدون الربتغايل لي�سجل الهدف
ال��ث��اين ليوفنتو�س يف الدقيقة ،48
بعد عر�ضية من اجلهة اليمنى� ،أ�سكنها
رونالدو بالر�أ�س داخل ال�شباك بنجاح.
و�سدد البديل �أنخيل كوريا ،ت�صويبة
ق��وي��ة يف ال��دق��ي��ق��ة  61م���ن خ���ارج
منطقة اجل��زاء ،خرجت ف��وق عار�ضة
يوفنتو�س.
و�أه���در ماريو ماندزوكيت�ش ،فر�صة
ذهبية يف الدقيقة  ،73بعدما ف�شل
مهاجم اليويف يف ت�سديد الكرة بطريقة
�صحيحة يف امل��رم��ى ،بعد عر�ضية
متقنة من مريامل بيانيت�ش من ركلة حرة
ثابتة.
و�أ���ض��اع موي�س ك�ين ،فر�صة خطرية
يف الدقيقة  ،82بعدما انفرد من بعد
منت�صف امللعب و�سدد الكرة بقدمه
الي�رسى ،على ي�سار يان �أوبالك حار�س
مرمى �أتلتيكو مدريد ،لتمر الكرة بجوار
القائم.
وح�صل بريناردي�سكي على ركلة جزاء يف
الدقيقة  ،84بعد دفع من �أنخيل كوريا،
حولها رونالدو يف املرمى ،لي�سجل
ثالث �أهدافه ال�شخ�صية ،وثالث �أهداف
اليويف يف الدقيقة  ،86لتنتهي املباراة
بفوز اليويف .0-3

• غريزمان

اعرتف الفرن�سي �أنطوان غريزمان،
مهاجم �أتلتيكو مدريد ،باحلالة
ال�سيئة لفريقه ،عقب توديع
مناف�سات دوري �أالبطال بعد
الهزمية �أمام يوفنتو�س.
وقال غريزمان يف ت�رصيحات
ل�شبكة «�سكاي �سبورت �إيطاليا»:
«مل نلعب املباراة التي �أردناها،
كانت ليلة �سيئة ،نحن جعلنا
الأمور �سهلة على يوفنتو�س».
و�أ���ض��اف« :اجلميع ي�شعر بخيبة �أمل،
لأننا مل نلعب� ،أنا �أول �شخ�ص يقول �إنني
مل �أفعل ما يكفي  ،وترية الإيقاف كانت
خاطئة ،ويوفنتو�س كان متفوقاً يف كل
امل�ستويات .وتابع غريزمان :بالنظر �إلى
�أننا فزنا يف الذهاب  ،0-2ال �أ�ستطيع قول
املزيد ،ال �أعرف ما حدث� ،إنها تذكرين
قلي ً
ال مبباراة بايرن ميونيخ ،لكن يف ذلك
الوقت متكنا من �إجراء بع�ض التعديالت».
وكان �أتلتيكو مدريد قد واجه بايرن ميونيخ يف
ن�صف نهائي الأبطال مو�سم «،»2016/2015
وحقق الفوز ذهابًا  ،0-1بينما خ�رس �إيابًا
بنتيجة � ،1-2إال �أنه ا�ستفاد من قاعدة ت�سجيل
هدف خارج الأر�ض يف �أملانيا .وختم مهاجم
الروخيبالنكو�س« :يوفنتو�س كان موفقًا على
جميع امل�ستويات».

خبير
تحكيمي :ركلة
جزاء اليوفي
غير صحيحة
�أكد اخلبري التحكيمي الإ�سباين
�أن��دوخ��ار �أول��ي��ف��ر� ،أن ركلة
اجلزاء التي احت�سبت مل�صلحة
يوفنتو�س الإيطايل �أمام �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين ،يف �إياب ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا،
غري �صحيحة.
وح�صل بريناردي�سكي على
ركلة جزاء ،بعد دفع من �أنخيل
ك��وري��ا ،حولها الربتغايل
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو يف
املرمى ،لي�سجل ثالث �أهداف
اليويف يف الدقيقة .86
وق��ال �أن��دوخ��ار خالل حتليله
ل�صحيفة ماركا «�أرى �أن الكرة
مل ترتق �إل��ى احت�ساب ركلة
جزاء ،الدفعة مل تكن قوية».
وتابع �أن��دوخ��ار «لكن يبقى
ال��ق��رار بح�سب تقدير احلكم
بيورن كويرب�س للكرة».

بوفون يهنئ يوفنتوس على التأهل
• بوفون

بونوتشي يشيد
بدعم الجماهير
عرب ليوناردو بونوت�شي مدافع
يوفنتو�س عن �سعادته بفوز
فريقه ال��ك��ب�ير ،ال���ذي حققه
البيانكونريي �أم��ام �أتلتيكو
مدريد بنتيجة «.»0/3
وقال بونوت�شي يف ت�رصيحات
نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية
« :»BBCه���ي ل��ي��ل��ة مميزة
جلماهري يوفنتو�س بالطبع،
لقد جنحنا يف الرد يف امللعب
على ال�شكوك التي �أحاطت بنا
بعد م��ب��اراة ال��ذه��اب .فقدنا
بع�ض الأ���ش��ي��اء يف املواجهة
الأول��ى ،لكن خالل هذا اللقاء
قدمنا كل �شيء.
بونوت�شي حر�ص على الإ�شادة
مب�شجعي يوفنتو�س ،قائال:
اجلماهري يف ملعب �أليانز كانت
الالعب رقم  ،12لقد كانت ليلة
مبهرة حقا.
و�أ�ضاف :ما قيل عنا يف الأ�سابيع
املا�ضية �أثر يف الالعبني ،وهو
ما جعلنا نقدم هذا الأداء ،لكن
الآن نحن ن�ستهدف الفوز �أمام
جنوى يف الكالت�شيو ،ملوا�صلة
رحلتنا ،والإعداد ل�شهر �أبريل
املنتظر.

حر�ص الإي��ط��ايل جيانلويجي بوفون ،حار�س مرمى
باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،على تهنئة فريقه
ال�سابق يوفنتو�س ،بعد الت�أهل �إلى ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،على ح�ساب �أتلتيكو مدريد.
وكتب بوفون عرب ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل
االجتماعي «�إن�ستغرام»« :تهانينا للجميع! عودة مثل
هذه �أمر غري عادي وا�ستثنائي ،رائع م�سرت �أليغري».
وكان بوفون ،رحل عن يوفنتو�س ،يف ال�صيف املا�ضي،
بعد م�سرية طويلة يف البيانكونريي ،ف�شل خاللها يف
التتويج بدوري �أبطال �أوروبا.

