
حصل أتلتيكو مدريد على أفضلية 
كبيرة ف��ي مواجهته الصعبة ضد 
ي��وف��ن��ت��وس ف��ي دور ال��س��ت��ة عشر 
ب���دوري أب��ط��ال أوروب���ا لكرة القدم 
بعدما انتصر 2 -صفر في الذهاب 
ف��ي م��دري��د األرب��ع��اء بفضل هدفني 
متأخرين من ثنائي دفاع أوروجواي 
خوسيه خيمنيز ودييجو جودين في 

مباراة مثيرة أمام مدرجات ممتلئة.
وانزلق خيمنيز ليهز الشباك من 
مدى قريب وسط زحام داخل منطقة 
اجل��زاء في الدقيقة 78 بعدما ألغى 
حكم الفيديو املساعد ه��دف ألفارو 
م��ورات��ا ف��ي م��رم��ى ف��ري��ق��ه السابق 

يوفنتوس.
وحصل أتلتيكو على ركلة جزاء 
لكن حكم الفيديو املساعد تدخل إللغاء 
ق��رار احلكم في وقت سابق لكن ذلك 
زاد من عزمية الفريق وأضاف القائد 
ج��ودي��ن ال��ه��دف الثاني احل��اس��م في 
الدقيقة 83 قبل مواجهة اإلي��اب في 

تورينو.
وتابع املدافع املخضرم كرة ضالة 
عند القائم القريب ليضعها في املرمى 
بعدما تسبب أتلتيكو ف��ي خطورة 
أخرى من ركلة ثابتة وغيرت الكرة 
اجتاهها بعد اصطدامها بكريستيانو 

رونالدو.
وقال جودين ”هذه نتيجة مذهلة، 
سجلنا هدفني وفشل املنافس في هز 
شباكنا لكن م��ا زال��ت هناك مباراة 
إياب ونعلم أن 90 دقيقة في تورينو 

ستكون صعبة مثل الليلة.
”األجواء كانت ال تصدق وحلسن 
احلظ جتاوزنا احملنة بعد قرارين من 

احلكم وحكم الفيديو املساعد“.
وك��ان��ت امل��واج��ه��ة ب��ني الفريقني، 
اللذين وصال فيما بينهما إلى أربع من 
آخر خمس مباريات نهائية في دوري 
األبطال دون احلصول على اللقب، 
متكافئة ومتوترة كما كان متوقعا إذ 

يشتهر كل منهما بدفاعه احلصني.
وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو من 

أجل زي��ادة قوته الهجومية وتعزيز 
آم��ال��ه ف��ي حصد اللقب لكن الالعب 

ال��ذي هز شباك أتلتيكو 22 م��رة مع 
ري���ال م��دري��د ك���ان ب��ال خ��ط��ورة في 

عودته إلى العاصمة اإلسبانية.
صيحات استهجان ضد رونالدو

واختبر الالعب البرتغالي حارس 
أتلتيكو يان أوبالك بتسديدة من ركلة 

حرة وفي الوقت الذي بحث فيه فريقه 
عن تقليص الفارق خارج أرضه في 
الوقت احملتسب ب��دل الضائع أطاح 
بضربة رأس ف��وق العارضة وسط 
صيحات استهجان من جماهير ملعب 
واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف 

النهائي في يونيو حزيران.
وق��ال جيورجيو كيليني مدافع 
يوفنتوس ”تفاصيل بسيطة هي 
من حتسم مثل ه��ذه املباريات وكنا 
نعلم أن املنافس خطير في الركالت 
الثابتة وك��ان يجب علينا التركيز 

بشكل أكبر“.
وأضاف ”لسنا سعداء على اإلطالق 
فهذه نتيجة صعبة لنتجاوزها لكننا 

سنقدم كل ما لدينا في تورينو“.
وج���اءت ب��داي��ة أتلتيكو ضعيفة 
وحصل على فرصة افتتاح التسجيل 
عندما انطلق دييجو كوستا قبل أن 
يسقط ع��ن��د ح���دود منطقة اجل���زاء 
ليحتسب احل��ك��م رك��ل��ة ج���زاء لكنه 
تراجع عن قراره واكتفى بركلة حرة 

بعد تدخل حكم الفيديو املساعد.
وم��دف��وع��ا ب��ج��م��اه��ي��ره وم��درب��ه 
دييجو سيميوني زادت ثقة أتلتيكو 
ف��ي ال��ش��وط الثاني وك���ان يجب أن 
يتقدم عندما أرسل أنطوان جريزمان 
متريرة إلى كوستا لكنه سدد خارج 

املرمى.
وك��ان مهاجم فرنسا األق���رب من 
هز الشباك من وضع انفراد إذ سدد 
ك��رة من ف��وق فويتشيخ شتينسني 
لكن ح��ارس يوفنتوس مل��س الكرة 
لتصطدم بالعارضة ثم أبعدها أحد 

مدافعي يوفنتوس إلى ركلة ركنية.
ولم يؤثر هذا التصدي في تراجع 
إيقاع أتلتيكو واستحق تسجيل هدفني 
إذ سيخوض مباراة اإلي��اب يوم 12 
مارس بدون كوستا وتوماس بارتي 
بسبب اإليقاف فيما سيغيب أليكس 

ساندرو عن يوفنتوس للسبب ذاته.
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أح���رز ل��ي��روي س��ان��ي ورح��ي��م 
سترلينج هدفني متأخرين ليخطف 
مانشستر سيتي الفوز 3-2 على 
مستضيفه شالكه في ذه��اب دور 
الستة عشر ل��دوري أبطال أوروب��ا 
لكرة القدم األربعاء ويحصل الفريق 

اإلجنليزي على األفضلية.
وهز البديل ساني شباك فريقه 
ال��س��اب��ق م��ن رك��ل��ة ح���رة بطريقة 
رائعة في الدقيقة 86 بعدما نفذ 
نبيل بنطالب ركلتي ج��زاء بنجاح 
في الدقيقتني 38 و45 ليمنح شالكه 

التقدم.
ووضع سيرجيو أغويرو سيتي 
في املقدمة في الدقيقة 18 وأكمل 
بطل إجنلترا املباراة بعشرة العبني 
بعد طرد نيكوالس أوتاميندي في 
الدقيقة 68 حلصوله على اإلن��ذار 

الثاني.
وس���ي���خ���وض س���ي���ت���ي، ال����ذي 
استقبلت شباكه هدفني على األقل 
في ست من سبع مباريات في أدوار 
خ���روج املغلوب ب���دوري األب��ط��ال 
مع املدرب بيب جوارديوال، مباراة 
اإلياب في مانشستر يوم 12 مارس 
اذار بدون فرناندينيو الذي سيغيب 

بسبب اإليقاف.
وق���ال س��ان��ي، ال���ذي ت��خ��رج في 
أك��ادمي��ي��ة ال��ن��اش��ئ��ني ف��ي شالكه، 
للصحفيني ”كنا نعلم أننا سنحصل 
على فرص للتسجيل وسنستغلها 

في أغلب األحيان.
”كنت محظوظا بدخول الكرة 
امل��رم��ى م��ن ه���ذا امل���ك���ان. واجهنا 
صعوبة ف��ي التأقلم ف��ي امل��ب��اراة 

وعانينا للحصول على مساحات“.
وافتتح األرجنتيني أج��وي��رو، 

ال��ذي أح��رز ثالثيتني في آخر ثالث 
مباريات ف��ي ال���دوري اإلجنليزي 
املمتاز، التسجيل بلمسة سهلة بعد 
خطأ في التمرير من احلارس رالف 

فارمان.
وهيمن سيتي متاما أمام نظيره 
األمل��ان��ي ف��ي ال��ب��داي��ة لكن ب��دال من 
زي���ادة ال��ف��ارق ت��راج��ع بشكل غير 
مفهوم ومنح شالكه فرصة التقدم 

لألمام.
وت��دخ��ل حكم الفيديو املساعد 
الح��ت��س��اب رك��ل��ة ج���زاء لصاحب 
األرض بعد ملسة يد ضد أوتاميندي، 
ال���ذي حصل على إن����ذار، ونفذها 

بنطالب العب اجلزائر بنجاح.
وفاجأ شالكه ضيفه عندما تقدم 
بركلة جزاء أخرى بعد تدخل ساذج 

من فرناندينيو ضد ساليف ساني.
وتقدم بنطالب مرة أخرى ونفذ 
ال��رك��ل��ة بنجاح رغ��م أن احل��ارس 

إيدرسون ملس الكرة.
وم��ع زي���ادة غضب ج��واردي��وال 
بحث ال��ف��ري��ق الضيف ع��ن إدراك 
التعادل في بداية الشوط الثاني 

لكنه واجه دفاعا منظما من شالكه.
وس������اءت األم������ور ب��ع��د ط��رد 
أوت��ام��ي��ن��دي ف��ي الدقيقة 68 لكن 
ساني أنقذ الفريق اإلجنليزي من 

ركلة حرة.
وحسم سترلينج الفوز بالهدف 

الثالث في النهاية.
وق��ال دانييل كاليجيوري العب 
وسط شالكه ”هزمية مريرة ومؤملة. 
ك��ان علينا السيطرة على الكرة 
وجعل النتيجة 3-1 ونحن نلعب 
بالعب أكثر. كان علينا التعامل مع 

 فرحة رحيم سترلينغ بهدف الفوز القاتل أمام شالكهذا الوضع بشكل أفضل“.

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على شالكه بعشرة العبني
غوارديوال: السيتي

غير جاهز للمنافسة 
على لقب دوري األبطال

لم يكن م��درب مانشستر سيتي، 
بيب غوارديوال، سعيداً بعدما خطف 
فريقه ب�10 العبني الفوز 3-2 على 
شالكه، في ذه��اب دور 16 ب��دوري 

أبطال أوروبا.
وه��ز سيتي ال��ش��ب��اك م��رت��ني في 
آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز 
بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه 
متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء 

في 7 دقائق.
وأب��ل��غ غ��واردي��وال الصحافيني: 
“كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس 
رك��ل��ة ج����زاء ث���م رك��ل��ة أخ����رى ثم 
الطرد ل��ذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا 
غير جاهزين للمنافسة في األدوار 
األخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا 
أداًء جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات 
بسهولة وهو ما ال يجب حدوثه في 
هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا 

هدفني من ركلتي جزاء”.
وأض�����اف: “كان م��ث��ل م��ا ح��دث 
في أنفيلد ضد ليفربول في املوسم 
املاضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا 
هدفني في الوقت الذي لم يفعل فيه 
شالكه أي ش��يء، األداء ك��ان جيداً 
في النهاية وبفضل كفاءة ليروي 
الالعبون الكبار يحسمون هذا النوع 

من املباريات”.

رونالدو يذكر أتلتيكو
بسجله في دوري األبطال

كوستا وبارتي يغيبان 
عن لقاء اإلياب 

   
ب��ات في حكم املؤكد غياب ثنائي أتلتيكو 
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي، الغاني ت��وم��اس ب��ارت��ي، 
واملهاجم الدولي اإلسباني دييغو كوستا، عن 
مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
أم��ام يوفنتوس اإليطالي على ملعب أليانز 

ستاديوم بداعي اإليقاف.
حصل كوستا على بطاقة صفراء، الثالثة 
له في البطولة، في الدقيقة 8 من بداية اللقاء 
بسبب ال��ت��ق��دم م��ن احل��ائ��ط ال��ب��ش��ري أثناء 
تنفيذ البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة 
ح��رة م��ن أم���ام املنطقة، بينما أش��ه��ر احلكم 
البطاقة الصفراء في وجه بارتي قبل الدخول 
لالستراحة بسبب تدخل عنيف في منتصف 

امللعب على أحد العبي “البيانكونيري”.
كما كان ثالثي الفريق املدريدي، خوسيه 
م��اري��ا خيمينيز، وأنخيل ك��وري��ا، وفيليبي 
لويس، م��ه��دداً بالغياب عن مواجهة أليانز 
ستاديوم 12 مارس املقبل، إال أنهم لم يحصلوا 

على أي بطاقة لتتأكد مشاركتهم في املباراة.
وحصل املهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
على بطاقة ص��ف��راء ف��ي ال��رم��ق األخ��ي��ر من 
امل��ب��اراة، الثانية له في البطولة، ولكنها لن 
تؤثر على ظهوره في مباراة اإلي��اب، إال أنه 
في حالة حصول بطل العالم مع فرنسا على 
بطاقة صفراء في امل��ب��اراة املقبلة، فسيغيب 
عن ذه��اب دور رب��ع النهائي في حالة تأهل 

“الروخيبالنكوس” لهذا الدور.

أليغري: أتلتيكو يجعلك تلعب بشكل سيء
قال املدير الفني لنادي يوفنتوس اإليطالي، 
ماسيمليانو أليغري، إن أتلتيكو مدريد يجعلك 

تلعب بشكل سيء ويجعل املباراة تسير ببطء”.
وأض��اف في املؤمتر الصحافي عقب اللقاء: 
“حتتاج أم��ام أتلتيكو إلى الصبر، والدقة في 
التمرير واخل��ب��ث، عندما ت��واج��ه أتلتيكو، ال 
تكون هناك فرص كبيرة، يجعلوك تلعب بشكل 
سيء وتصبح املباراة بطيئة، إن األم��ور بهذه 

البساطة”.

وأوضح: “لم يلعب الفريق بشكل جيد، كانت 
امل��ب��اراة صعبة، النهم يعطونك ف��رص��اً قليلة 
للغاية، في الشوط الثاني لم نتكيف مع طريقة 

اللعب ولكننا حاولنا”.
وأكد أليغري أنه من األفضل أن ينسى الفريق 
هذا التعثر في أقرب وقت ممكن، وقال: “يتعني 
علينا أن ننسى هذه اخلسارة، وأن نتدرب وأن 
نلعب في الدوري ثم نستعد ملباراة اإلياب لقلب 

النتيجة، يجب أن نقدم مباراة عظيمة”.

سيميوني: سنعاني أمام يوفنتوس في اإلياب
 أكد املدير الفني ألتلتيكو مدريد اإلسباني، 
األرجنتيني دييغو سيميوني عقب الفوز على 
يوفنتوس اإليطالي 2-0، في ذهاب ثمن نهائي 
دوري األبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو، 
أن قرار الدفع بكوستا وبكوكي منذ البداية كان 
شجاعاً ورجولياً”، بعد عودتهما مباشرة من 

اإلصابة.
وأش��ار امل��درب األرجنتيني في تصريحات 
عقب اللقاء: “قرار الدفع بكوكي وبكوستا منذ 
البداية كان رجولياً وشجاعاً، واألم��ور سارت 

على نحو طيب”.
وأض����اف: “قدمنا م��ب��اراة ق��وي��ة جماعياً، 
وحتكمنا في زمام األمور مع مرور الوقت، هددنا 
مرمى املنافس في عدة مناسبات، ثم جاء الهدفان 
في شباك فريق ق��وي للغاية مثل يوفنتوس، 

سنعاني على ملعبهم هناك”. وتابع: “التأهل 
لم يحسم بعد، هناك مباراة أخ��رى، وبالطبع 
سنعاني أم��ام منافس كبير، يوفنتوس ميتلك 
العبني كبار”. وحول هدف ألفارو موراتا، الذي 
ألغاه احلكم فيما بعد، بداعي وج��ود مخالفة 
على املهاجم الدولي بعد اللجوء لتقنية حكم 
الفيديو “VAR”، ق��ال: “أمتنى أن يساعدنا 
ال�”VAR” على حتقيق العدالة بشكل أكبر، إذا 
كانوا يعتقدون أن شخص طوله 1.87سم ميكن 

أن يسقط بهذه الطريقة، فليكن كذلك”.
وح��ول التغييرات التي أج��راه��ا في اللقاء، 
أوض��ح: “الالعبون كانوا يعلمون كل شيء، 
حتدثنا أث��ن��اء التحضيرات للمباراة، وعمن 
سيدخل كبديل، كنت أريد إشراك العبني منتعشني 

بدنياً.

كان كريستيانو رونالدو هدفاً لصيحات استهجان جماهير أتليتيكو 
مدريد، خالل خسارة فريقه يوفنتوس 0-2 أمام منافسه اإلسباني في 
ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، لكن رد مهاجم ريال مدريد السابق 

كان سريعاً عندما أشار إليهم بعدد ألقابه في البطولة.
وأبلغ رونالدو الصحافيني بعد املباراة: “أملك 5 ألقاب في دوري 

األبطال مقابل ال شيء لهذه اجلماهير”.
وأطلقت اجلماهير صيحات االستهجان ضد رونالدو 

طيلة املباراة بإستاد وان��دا متروبوليتانو، حيث 
أحرز أتليتيكو هدفني متأخرين من ثنائي دفاع 

أوروغ��واي خوسيه خيمنيز، ودييغو غودين 
ليفوز 2-0 قبل مباراة اإلي��اب في تورينو في 

12 مارس.
ورد رونالدو على الصيحات برفع رقم 

5 بأصابعه، في إش��ارة إل��ى ع��دد ألقابه 
م��ن بينها 4 م��ع ري��ال م��دري��د، وآخ��ر مع 

مانشستر يونايتد.
وخسر أتلتيكو ف��ي نهائي البطولة 
ثالث م��رات، من بينها مرتان أمام جاره 

ريال مدريد بقيادة رونالدو في 2014 
و2016.

 رونالدو أشار جلماهير أتلتيكو بعدد بطوالته في دوري األبطال


