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هاتريك رونالدو يصعد بيوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فرحة رونالدو والعبي يوفنتوس بالهدف الثالث

سجل كريستيانو رون��ال��دو
ثالثية في شباك ضحيته املفضلة
ليقود يوفنتوس النتفاضة بالفوز
- 3صفر على أتليتيكو مدريد بعد
اخلسارة ذهابا - 2صفر والتأهل
إلى دور الثمانية في دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم أول من أمس.
ورغم تكتل أتليتيكو في الدفاع
جنح رونالدو في افتتاح التسجيل
ب��ض��رب��ة رأس ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 27
وع���ادل النتيجة اإلجمالية بعد
ث�لاث دق��ائ��ق م��ن ال��ش��وط الثاني
بضربة رأس رائعة أخرى وأحرز
هدف التأهل عن طريق ركلة جزاء
قبل خمس دقائق من نهاية الوقت
األصلي.
وهذه املرة الثامنة التي يسجل
فيها رون��ال��دو ثالثة أه���داف في
م��ب��اراة واح���دة ب���دوري األبطال
ليعادل رقم غرميه ليونيل ميسي
هداف برشلونة كما أصبح رصيد
الهداف التاريخي للمسابقة 124
هدفا.
ورف�����ع رون����ال����دو ال���ه���داف
التاريخي لريال م��دري��د ،وال��ذي
ي��أم��ل ف��ي ح��ص��د ال��ل��ق��ب للمرة
السادسة مع ثالثة فرق مختلفة
بعدما ت��وج أيضا مع مانشستر
ي��ون��اي��ت��د س��اب��ق��ا ،رص��ي��ده إل��ى
 25هدفا ف��ي  33م��ب��اراة ف��ي كل
املسابقات أمام أتليتيكو.
وق���ال رون��ال��دو البالغ عمره

 34ع��ام��ا ”لهذا السبب ضمني
يوفنتوس حتى أس��اع��د الفريق
على القيام بأشياء لم يسبق أن
فعلها .هذه العقلية املطلوبة للفوز
بدوري أبطال أوروبا“.
وداف��ع أتليتيكو بشكل متكتل
ول��م ي��س��دد أي ك��رة على املرمى
ودف��ع ثمن االعتماد على أسلوب
دف��اع��ي ح��ذر م��ن امل���درب دييجو
س��ي��م��ي��ون��ي .وق����ال جيورجيو
كيليني مدافع يوفنتوس ”ببساطة
كانت مباراة ملحمية .هذه أفضل
طريقة لالحتفال بخوض مباراتي
رقم  500مع النادي“.

رأس رونالدو
ووضع كيليني الكرة في شباك
أتليتيكو بعد أرب��ع دق��ائ��ق بعد
ارت��ب��اك دفاعي لكن احلكم ألغى
ال��ه��دف ب��داع��ي وج���ود خطأ من
رونالدو ضد احلارس يان أوبالك.
وأرس����ل ي��وف��ن��ت��وس الكثير
من الكرات العرضية في منطقة
جزاء أتليتيكو لكن دون خطورة
ك��ب��ي��رة ح��ت��ى ان��ت��ق��ل ف��ي��دري��ك��و
برنارديسكي إلى اجلانب األيسر
وأرس��ل كرة عرضية نحو القائم
البعيد وارتقى رونالدو أعلى من
خوانفران وسجل الهدف األول من
مدى قريب.
وف��ي ظ��ل ع��دم تقدم أتليتيكو
بجدية بحثا عن الهدف ،الذي كان

كريستيانو :يوفنتوس تعاقدوا
معي من أجل دوري األبطال
أك��د جنم يوفنتوس اإليطالي،
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
وال��ذي سجل “هاتريك” ق��اد بها
فريقه للتأهل ل��دور ربع النهائي
ف��ي دوري األب��ط��ال على حساب
أتلتيكو مدريد اإلسباني ،أن هذا هو
السبب الذي دفع “البيانكونيري”
للتعاقد معه .قال النجم البرتغالي
في تصريحات عقب اللقاء الذي
احتضنه ملعب أليانز ستاديوم:
“ليلة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ،ل��ي��س فقط
بسبب أهدافي ،ولكن أيضاً ألداء
ال��ف��ري��ق امل��ذه��ل ،ه��ذه ه��ي عقلية

دوري األبطال” .وأض���اف“ :لم
نفز بشيء بأي شيء بعد ،ولكن
علينا أن نشعر بالفخر ،وه��ذا
دليل على أننا نسير في الطريق
الصحيح” .وتابع“ :لهذا السبب
تعاقد يوفنتوس معي ،ملساعدة
الفريق وتقدمي واجبي ،سعيد بهذه
الليلة الساحرة” .وأكد “الدون”
ف��ي خ��ت��ام ت��ص��ري��ح��ات��ه ع��ل��ى أن
“األتلتي” “فريق كبير” ومنافس
“شرس للغاية” ،ولكن يوفنتوس
أيضاً فريق كبير ،وبرهن على هذا
واستحق التأهل”.

أليغري مبهور بقوة
أداء رونالدو
أليغري

أع����رب امل���دي���ر ال��ف��ن��ي لفريق
يوفنتوس اإليطالي ،ماسيميليانو
أل��ي��غ��ري ،ع��ن س��ع��ادت��ه البالغة
بتأهل فريقه لدور ربع النهائي في
بطولة دوري أبطال أوروبا ،مشيرا ً
إلى أن تألق وذكاء العبيه كان وراء
الفوز الثمني على أتلتيكو مدريد.
ق���ال أل��ي��غ��ري ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام:
“لعبنا بأقصى سرعة وأدينا لقاء
مفتوحاً على أرض امللعب ،وكنا
نركز دائماً على اجلانب الهجومي
مع عدم إهمال النواحي الدفاعية،
ك��ان��ت امل��ب��اراة ف��ي تفكيري بهذا
الشكل ،وكنت أعلم ما يتعني علينا
فعله ،لعبنا بتألق وذكاء في هذه
املباراة”.
ولدى سؤاله عن أداء البرتغالي

كريستيانو رونالدو ال��ذي سجل
“هاتريك” ليوفنتوس في املباراة،
ق��ال أليغري إن��ه انبهر بقوة أداء
رون��ال��دو .ولكنه أش��ار أيضاً إلى
أن الفريق كله لعب بشكل جيد،
ألن الفريق كان بحاجة ماسة إلى
جهود كل العب وتقدمي أداء عظيم
من أجل حتقيق هذه النتيجة.
واخ��ت��ت��م“ :العبونا ق��دم��وا
بالضبط م��ا ك��ان يتعني عليهم
تقدميه ف��ي ه��ذه امل��ب��اراة ،لعبوا
بانسجام وأداء فني جيد ،لم نلعب
ب��ه��ذه ال��ق��وة ف��ي م��ب��اراة ال��ذه��اب
مب��دري��د ،ولكننا حتلينا بالروح
املناسبة في لقاء اإلي��اب ،واصلنا
الهجوم دون أن نفقد اتزاننا في
أرض امللعب”.

سيغير شكل امل��واج��ه��ة ،واص��ل
يوفنتوس الضغط على أرضه.
ونفذ برنارديسكي ركلة حرة
قوية أعلى العارضة بقليل كما
سدد ركلة خلفية مزدوجة عالية
قبل أن يسدد كيليني الكرة برأسه
أبعدها احلارس أوبالك.
وج���اءت أول ف��رص��ة حقيقية
ألتليتيكو عندما وصلت الكرة
إل��ى أل��ف��ارو م��ورات��ا ،املنضم إلى
أتليتيكو على سبيل اإلع���ارة،
بني اثنني من املدافعني بعد كرة
عرضية من كوكي لكنه وضعها
أع��ل��ى امل��رم��ى .وب���دأ يوفنتوس
بضغط ق��وي ف��ي ب��داي��ة الشوط
الثاني وأدرك ال��ت��ع��ادل سريعا
بنتيجة  2-2في مجموع مباراتي
الذهاب واإلياب.
وأرس���ل ج��واو كانسيلو كرة
عرضية قابلها العمالق رونالدو
بضربة رأس قوية وحاول أوبالك
إبعادها لكن تقنية خ��ط املرمى
أك��دت دخ��ول الكرة بسنتيمترات
قليلة .ورغ���م م��ش��ارك��ة فيتولو
وأنخيل كوريا لتنشيط اجلانب
ال��ه��ج��وم��ي ف���إن ب��رن��اردي��س��ك��ي
توغل داخل منطقة اجلزاء قبل أن
يتعرض خلطأ م��ن ك��وري��ا ون��ال
ركلة ج��زاء نفذها رونالدو بقوة
على عكس اجتاه حارس أتليتيكو
وس���ط اح��ت��ف��االت ص��اخ��ب��ة من
مشجعي بطل إيطاليا.

الصحف اإليطالية تنحني أمام كريستيانو «املفترس»
احتفت صحف الرياضة اإليطالية
ال���ص���ادرة ،أم���س األرب���ع���اء ،بفوز
يوفنتوس على أتلتيكو مدريد (-3
 )0في إياب دور  16لدوري األبطال
األوروب��ي ،بفضل ثالثية من توقيع
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي
وصفته بـ”املفترس”.
اخ����ت����ارت ص��ح��ي��ف��ة الغ��ازي��ت��ا
ديلو سبورت الفتتاحيتها صورة
لكريستيانو ،وه���و ي��ق��وم بنفس

اإلمي��اءة التي فعلها م��درب أتلتيكو
مدريد ،األرجنتيني دييغو سيميوني
أث��ن��اء م��ب��اراة ال��ذه��اب التي ف��از بها
“الروخيبالنكوس” ( )0-2على
ملعب واندا متروبوليتانو ،وعنونتها
بـ”غضب إله” ،لتصف “اإلجناز
املجنون” ال��ذي حققه اليوفي على
ملعبه.
من جانبها ،راهنت “توتوسبورت”
ع��ل��ى ع��ن��وان “املريخيون” على

صفحتها الرئيسية لوصف يوفنتوس
“العمالق” ،م��ع ص���ورة للمهاجم
البرتغالي وه��و يحتفل مع زمالئه
بأحد األهداف الثالثة التي أقصى بها
“األتلتي” من “التشامبيونز ليغ”.
أما صحيفة كورييري ديلو سبورت
التي لم تتردد خ�لال األشهر األخيرة
في انتقاد “الدون” في بعض حلظات
التراجع ،فتحدثت عن “كريستيانو
األسطوري” و”املفترس”.

وأب������رزت ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��اص��م��ة
اإليطالية أن يوفنتوس سيطر على
أتلتيكو منذ الدقيقة األولى ،و”حجز”
له مقعدا ً بني فرق النخبة في أوروبا.
وب��ع��ن��وان“ :كريستيانو ملك
الكؤوس” ،اف��ت��ت��ح��ت صحيفة ال
ستامبا ع��دده��ا ال��ص��ادر أم��س مع
ص��ورة ملهاجم ري��ال مدريد السابق
الذي انتقل لصفوف اليوفي الصيف
املاضي.

 ..واإلسبانية تتوجه «ملكاً» لدوري األبطال
اهتمت صحف الرياضة اإلسبانية،
أم���س األرب���ع���اء ،ب��ف��وز يوفنتوس
على أتلتيكو مدريد  ،0-3من توقيع
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي
توجته العناوين “ملكا ً للتشامبيونز”،
بعدما ق��اد فريقه لربع نهائي دوري
األب���ط���ال األوروب������ي ،ف��ي انتفاضة
أنهت مشوار “الروخيبالنكوس” في
املسابقة األوروبية.

سيميوني :أحتمل
مسؤولية اخلسارة

أق��ر امل��دي��ر الفني ألتلتيكو م��دري��د اإلسباني،
األرجنتيني دييغو سيميوني ،عقب خسارة فريقه
الكبيرة  3-0أم��ام يوفنتوس اإليطالي ،في إياب
دور  16لدوري األبطال وتوديع البطولة ،بأن بطل
إيطاليا “كان األفضل” وهنأه على هذه النتيجة.
واع��ت��رف سيميوني خ�لال امل��ؤمت��ر الصحافي
بعد املباراة التي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم:
“يوفنتوس فاز علينا ألنه كان األفضل ،علينا رفع
رؤوسنا ونواصل العمل ،ونستخلص الدروس ملا
هو مقبل”.
وح� َم��ل امل���درب األرجنتيني نفسه مسؤولية
اإلقصاء من البطولة ،مؤكدا ً أنه رمبا لم يستطع
نقل الشراسة املطلوبة لالعبيه“ :ال أعتقد أن األمر
يتعلق بغياب الشخصية ،والعمل والتفاني،
يوفنتوس كان األفضل ،وعندما يتفوق فريق علينا
فعلي تهنئته فعالً ،حاولنا أن يكون لنا دوار أكبر
على ملعبهم من خالل االستحواذ على الكرة ولكن
دون جدوى”.
وأضاف“ :لم نلعب في الشوط الثاني ،وعندما ال
تستطع خلق الفرص التي تهدد بها مرمى اخلصم،
فعليك تهنئته حقا ً”.

ليفاندوفسكي:
األرقام القياسية قد
جتعلني أبقى في ميونيخ
قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ،
الذي أصبح في الفترة األخيرة كبير الهدافني األجانب
في دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم ،إن إغراء
حتطيم املزيد من األرقام القياسية قد يجعله يستمر في
صفوف بطل أملانيا.
وذك���رت تقارير صحفية ال��ع��ام امل��اض��ي أن قائد
منتخب بولندا ،الذي سجل  197في ال��دوري األملاني
ليتجاوز كالوديو بيزارو إلى ص��دارة قائمة الهدافني
األجانب ،يسعى للرحيل عن بايرن مع تطلعه لتحد
جديد في مسيرته.
ونقلت وسائل إعالم بولندية عن ليفاندوفسكي قوله
”أستطيع تخيل (أن يكون بايرن آخر ناد أوروبي ألعب
له) ،إنها مدينة رائعة وناد رائع سيتحسن بشكل أكبر
اعتبارا من املوسم القادم .أريد حتطيم املزيد من األرقام
القياسية ،فكرة ترك بصمتي على سجالت التاريخ قد
جتعلني أبقى في ميونيخ“.

بصورة لـ”الدون” وهو يطير فرحاً
عقب تسجيل واحدا ً من أهدافه الثالثة
التي هز بها شباك “األتلتي” على ملعب
أليانز س��ت��ادي��وم ،افتتحت صحيفة
آس ع��دده��ا ال��ص��ادر أم���س بعنوان
“كريستيانو ملك التشامبيونز”،
مشيرة إل��ى أن��ه “سجل هاتريك دمر
أتلتيكو” ،وذك��رت بأن رصيد املهاجم
البرتغالي أصبح “ 124هدفاً” في

البطولة األوروبية .وأضافت الصحيفة
ف��ي ع��ن��وان فرعي أن “األتلتي ي��ودع
التشامبيونز دون تسديد أي كرة نحو
املرمى” في مباراة اإلي��اب بعدما كان
فائز ذهابا ً (.)0-2
بدورها ،اختارت صحيفة (ماركاً)
أي��ض��ا ً ص���ورة مل��ه��اج��م ري���ال م��دري��د
السابق لصفحتها الرئيسية وعنونتها
“كريستيانو ي��ف��رض قوانينه”،

م��ب��رزة أن “يوفنتوس ك��ان يحتاج
لثالثة أه���داف للتأهل ،و “”CR7
سجل هاتريك” .أم��ا صحيفة موندو
ديبورتيفو الكاتالونية ،فخصصت
اجل��زء األكبر من افتتاحيتها لتحفيز
برشلونة قبل استضافة ليون الفرنسي
الليلة على ملعب كامب نو في إياب
دور الـ ،16ال سيما وأن مباراة الذهاب
انتهت بالتعادل السلبي.

مانشستر سيتي ميطر شباك شالكه
بسباعية ويحجز مقعده في ربع النهائي
س��ح��ق م��ان��ش��س��ت��ر سيتي
ضيفه شالكه بسباعية دون رد
ليكمل ف��وزا بنتيجة  2-10في
مجموع املباراتني ويصبح ثالث
فريق إجنليزي يتأهل إلى دور
الثمانية في دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم أول من أمس.
وبعد  35دقيقة أولى هادئة
افتتح سيرجيو أغويرو مهرجان
األه���داف من ركلة ج��زاء نفذها
بسهولة وأح���رج بها ح��ارس
املنافس .وأضاف أغويرو هدفا
بعدها بثالث دقائق بينما جعل
ليروي ساني النتيجة 3-صفر
قبل االستراحة.
وه�����ز رح���ي���م س��ت��رل��ي��ن��ج
وب��رن��اردو سيلفا الشباك في
الشوط الثاني بينما سجل فيل
ف���ودن أول أه��داف��ه األوروب��ي��ة
قبل أن يكمل البديل جابرييل
جيسوس السباعية ليلحق أثقل
هزمية بفريق أملاني في دوري
األبطال.
وان��ض��م سيتي ،ال��ذي حول
تأخره  1-2بعشرة العبني إلى
فوز مثير في لقاء الذهاب ،إلى
مانشستر يونايتد وتوتنهام
هوتسبير في أول ظهور لثالثة
فرق إجنليزية في دور الثمانية
منذ .2011
وف�����ي ظ����ل خ������روج ري����ال
م��دري��د ح��ام��ل اللقب وب��اري��س
سان جيرمان مبكرا فإن فريق
جوارديوال سيأمل في مواصلة
مسيرته وحصد اللقب ألول مرة.
وق�����ال ج����واردي����وال ال���ذي
حقق فريقه أك��ب��ر ف��وز لفريق
إجنليزي في مجموع مباراتي
الذهاب واإلياب بدوري األبطال
”النتيجة كبيرة .لم نبدأ بشكل
جيد وكنا نشعر ببعض القلق“.
وأض����اف م���درب برشلونة
وبايرن ميونيخ السابق ”لكن

سيرجيو أغويرو افتتح التسجيل لصالح مانشستر سيتي من ركلة جزاء

بعد أن أصبحت النتيجة 1-
صفر لعبنا بحرية وقررنا أن
نلعب بقوة وبجدية“.
وهتفت جماهير شالكه ضد
العبيها في نهاية ليلة حزينة
للمدرب دومينيكو تيديسكو
ال����ذي ي���ص���ارع ل��ل��ه��روب من
الهبوط في الدوري احمللي.
وقال تيديسكو ”ميكن تخيل
ك��ي��ف ي��ك��ون ش���ع���وري .ش��يء
مريع .لعبنا بشكل جيد ملدة 30
دقيقة لكن بعد التأخر 1-صفر
انهار مستوى الفريق“.
وتسبب ساني ،ال��ذي انتقل
إلى سيتي في  ،2016في إزعاج
كبير لفريقه السابق على مدار
اللقاء لكن أغويرو كان صاحب
ال��ه��دف األول بعدما نفذ ركلة

اجلزاء بهدوء في منتصف مرمى
احلارس جيفري بروما.
غضب بسبب حكم الفيديو
واس��ت��غ��ل أغ��وي��رو مت��ري��رة
ب��ك��ع��ب ال���ق���دم م���ن سترلينج
ليسجل هدفا وتصبح النتيجة
2صفر رغ��م ت��وق��ف امل��ب��اراةثالث دقائق بسبب التأكد عبر
نظام حكم الفيديو املساعد أن
الالعب اإلجنليزي لم يكن في
موقف تسلل.
وأح��������رز س���ان���ي ال���ه���دف
الثالث بتسديدة أرضية قوية
قبل أن يتدخل حكم الفيديو
أيضا ملراجعة اللقطة ويؤكد
صحة الهدف وس��ط غضب من
املشجعني في استاد االحتاد.
وأل��غ��ي ه���دف آخ���ر لساني

بسبب التسلل في الشوط الثاني
قبل أن يرسل كرة عرضية رائعة
قابلها سترلينج بالهدف الرابع
في الدقيقة .56
وأطلقت اجلماهير صيحات
االس��ت��ه��ج��ان ب��س��ب��ب ال��ل��ج��وء
مجددا إلى حكم الفيديو للتأكد
من صحة الهدف.
وص��ن��ع س��ان��ي ه��دف��ا آخ��ر
لبرناردو لتصبح النتيجة 5-
صفر قبل أن يراوغ فودن حارس
الفريق ال��زائ��ر رال��ف فاهرمان
ويسجل الهدف السادس.
وقبل النهاية بست دقائق
وض��ع البديل جيسوس اسمه
ضمن الئحة مسجلي األه��داف
وس����دد ك���رة ق��وي��ة ف��ي شباك
الفريق األملاني.

