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أبدى املدير الفني إلشبيلية، األرجنتيني خورخي 
س��ام��ب��اول��ي، س��ع��ادت��ه ب��ال��ف��وز الثمني ال���ذي حتقق 
أم��ام ري��ال مدريد 2-1 على ملعب »رام��ون سانشيز 
بيزخوان« في اجلولة 18 لليغا، وأكد أن هذه النتيجة 
التي عززت من موقعهم في املركز الثاني ستمنحهم 
»الطموح« من أجل مواصلة الطريق، إال أن »األي��ام 

ستقول« إن كان بإمكانهم »املنافسة على الليغا« أم ال.
وأكد سامباولي عقب اللقاء خالل املؤمتر الصحافي 
أن »تقدمي هذا األداء أمام منافس بهذا احلجم يجعلنا 
منتلك الطموح ملواصلة املسيرة«، إال أن »الوقت هو 

الذي سيقول« إذا كان بإمكانهم االستمرار أم ال.
ويرى املدرب الالتيني أن »مفتاح« الفوز كان »عدم 
االستسالم« خالل اللقاء الذي بدأه الفريق »مسيطرا«، 
لكنه بعد استقبال الهدف األول من ركلة جزاء »واصل 
مساعيه بإميان أكبر وبشجاعة«، فضال عن »البدالء 
الذين منحوا الفريق حيوية أخرى في اخلط األمامي«، 
من بينهم املونتنيغري ستيفان يوفيتيتش، صاحب 

هدف االنتصار.
وعلق قائال: »خلقنا مشاكل كبيرة لدفاع ريال مدريد 
وهذا البحث احلثيث مكنا من الوصول لالنتصار في 
مباراة هامة بالنسبة لنا أمام منافس كبير، وهو ما 

يجعلنا سعداء«.
وتابع: »هناك طريق نسير خالله. نحن نحاول، 
ولكن مواجهتنا ملنافسني من العيار الثقيل سيكون 
صعبا«، مؤكدا أنه مر ب�«3 اختبارات قوية للغاية« 
أمام امليرينغي و«باستثناء ال�40 دقيقة األول��ى« في 
م��ب��اراة ذه��اب دور ال�16 في ك��اس امللك على ملعب 

»سانتياغو برنابيو«، كان إشبيلية هو الطرف األفضل 
و«بطل« املشهد.

وتأتي هذه النتيجة لتضع حدا ملسيرة امليرينغي 
حت��ت ق��ي��ادة زي��ن ال��دي��ن زي���دان دون خ��س��ارة والتي 
توقفت عند 40 مباراة، كما أنها كبدت الفريق خسارته 

األولى هذا املوسم في جميع املسابقات.

خ��س��ر ري����ال م���دري���د ألول م����رة بجميع 
املسابقات منذ أب��ري��ل امل��اض��ي بعدما سجل 
ستيفان يوفيتيتش هدفا في الوقت القاتل ليمنح 
اشبيلية فوزا مثيرا 2-1 األحد ويشعل الصراع 
على ص��دارة دوري الدرجة األول��ى االسباني 

لكرة القدم.
وبدا أن ريال في طريقه لتوسيع الفارق إلى 
خمس نقاط مع مالحقه اشبيلية عندما تقدم 
بهدف من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو 
في الدقيقة 67 ليحرز هدفه رقم 56 من عالمة 

اجلزاء في الدوري ويعادل رقما قياسيا.
لكن اشبيلية أدرك التعادل في الدقيقة 85 
ب��ه��دف سجله سيرجيو رام���وس ق��ائ��د ري��ال 

ومدافع اشبيلية السابق باخلطأ في مرماه.
ومع كل ملسة كان راموس يتعرض لصيحات 

استهجان من اجلماهير في ملعب اشبيلية.
وأكمل الوافد اجلديد يوفيتيتش االنتفاضة 
بعدما س��دد ال��ك��رة بطريقة رائ��ع��ة م��ن خ��ارج 
منطقة اجل���زاء وه��و هدفه الثاني ف��ي مرمى 
ري��ال خالل ثالثة أي��ام. وبذلك توقفت مسيرة 
ري��ال مدريد الرائعة عند 40 مباراة متتالية 
دون هزمية ف��ي ك��ل املسابقات. ويبقى ري��ال 
ف��ي ال��ص��دارة برصيد 40 نقطة ول��ه م��ب��اراة 
مؤجلة ويبتعد حاليا بنقطة واحدة عن اشبيلية 
وبنقطتني عن غرميه برشلونة صاحب املركز 
الثالث. وق��ال زي��ن الدين زي��دان م��درب ريال 
مدريد »نشعر بخيبة أمل لكني فخور باجلميع 
مبا حققناه حتى اآلن. كنا نعلم أننا سنواجه 
يوما مثل هذا واليوم كان هو لكن علينا مواصلة 

العمل بقوة كما فعلنا في كل البطوالت.«
وق��دم الفريقان مباراة مثيرة وتعادال 3-3 
ف��ي ك��أس ملك اسبانيا ي��وم اخلميس حيث 
تعافى ريال مدريد من تأخره 3-1 قرب النهاية 
ليحافظ على سجل بال هزمية. وأع��اد زي��دان 
الثنائي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش 
إلى التشكيلة األساسية بعد منحه راحة يوم 
اخلميس ولعب بخطة 3-5-2 للمرة األولى هذا 
املوسم ليضيق املساحات أكثر بدال من مما حدث 

قبل ثالثة أيام.

 فرصة واحدة
وكانت الفرصة الوحيدة في الشوط األول 
من نصيب رونالدو ال��ذي وصلته متريرة من 
كرمي بنزمية لكن الالعب البرتغالي لم يستطع 

تسديد الكرة.
وانطلق وس��ام بن يدر من الناحية اليمنى 
بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني لكن 
تسديدته لم تكن قوية مبا يكفي للتغلب على 
احلارس كيلور نافاس بينما سدد بنزمية فوق 
العارضة وس��ط فوضى داخ��ل منطقة ج��زاء 

اشبيلية.

واضطر الفريقان إل��ى التخلي عن الدفاع 
بعدما اخطأ سيرجيو اسكوديرو الظهير األيسر 
في مترير كرة للخلف لتصل إلى داني كاربخال 
ال��ذي مر من مدافع وح��اول م��راوغ��ة احل��ارس 

سيرجيو ريكو الذي عرقله.
وأف��ل��ت ريكو م��ن احل��ص��ول على إن���ذار لكن 

رونالدو سدد ركلة اجل��زاء بقوة داخ��ل املرمى 
ليعادل رقم هوجو سانشيز العب ريال مدريد 
كأكثر املسجلني من رك��الت اجل��زاء في تاريخ 

الدوري.
لكن املباراة كانت بعيدة عن النهاية حيث 
حول رام��وس كرة بضربة رأس باخلطأ داخل 

م��رم��اه بعد ركلة ح��رة نفذها بابلو سارابيا 
أس��ع��دت جماهير اشبيلية ال��ت��ي سخر منها 
الالعب في مباراة كأس امللك بعد تسجيل هدف 

من ركلة جزاء.
وك���ان���ت ال��ض��ح��ك��ة األخ���ي���رة م���ن نصيب 
اشبيلية بعدما سجل يوفيتيتش العب اجلبل 

األس���ود وامل��ه��اج��م السابق ملانشستر سيتي 
وانترناسيونالي هدف الفوز.

وف��ي وق��ت سابق ف��از بلنسية على ضيفه 
اسبانيول 2-1 بواقع هدف في كل شوط ليحقق 
انتصاره األول في الدوري منذ أكتوبر املاضي 
لتخف ح��دة التوتر مؤقتا داخ��ل النادي الذي 

يبتعد مبركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.
وف��ي مباريات أخ��رى ف��از اي��ب��ار 3-2 على 
سبورتنج خيخون كما فاز سيلتا فيجو -1صفر 
على االفيس ليظل في املركز الثامن وتعادل 
اوساسونا 1-1 مع غرطانة ليستمر في املركز 

األخير متأخرا بفارق نقطة واحدة عن منافسه.

فرحة العبي إشبيلية بعد الفوز القاتل على ريال مدريد

سامباولي: »عدم االستسالم« 
كان مفتاح فوزنا على الريال

رونالدو يعادل رقما قياسيا 
في الدوري اإلسباني

ع��ادل كريستيانو رونالدو رقما قياسيا في دوري الدرجة 
األول��ى االسباني لكرة القدم يوم األح��د لكنه لم يستطع إنقاذ 

فريقه من الهزمية 2-
1 أمام اشبيلية ونهاية 
م��س��ي��رة ب���ال ه��زمي��ة 
ام��ت��دت على م��دار 40 
مباراة متتالية في كل 

املنافسات.
ون��ف��ذ ه���داف ري��ال 
م��دري��د عبر العصور 
رك��ل��ة ج����زاء بنجاح 
ف���ي م��رم��ى احل���ارس 
سيرجيو ريكو ليفتتح 
التسجيل في الدقيقة 
67 وي���ح���رز ال��ه��دف 
رقم 56 من ركلة جزاء 

للفريق امللكي.
وع������ادل امل��ه��اج��م 
البرتغالي رقم هوجو 
س��ان��ش��ي��ز ال���الع���ب 
السابق لريال مدريد 
وب��ف��ارق عشر ركالت 
ج�����زاء ع���ن رون���ال���د 
كومان الالعب السابق 
لبرشلونة الذي يحتل 
املركز الثالث برصيد 
46 ه��دف��ا. وليونيل 

ميسي مهاجم برشلونة هو الالعب الوحيد الذي ما يزال يلعب في 
البطولة ضمن املراكز العشرة األولى برصيد 42 هدفا.

قدم موناكو أداء هجوميا رائعا مرة أخرى ليتقدم 
لصدارة دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم 

بالفوز 4-1 على اوملبيك مرسيليا يوم األحد.
وسجل برناردو سيلفا هدفني وأض��اف توماس 
ملار ورادام��ل فالكاو هدفا لكل منهما ليرتفع رصيد 
موناكو إلى 45 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بفارق 
األهداف عن نيس الذي تعادل سلبيا مع ميتز متذيل 

الترتيب.
ويأتي باريس س��ان جيرمان حامل اللقب في 
املركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد انتصاره -1صفر 

على ستاد رين يوم السبت.
وخسر اوملبيك ليون ي��وم األح��د 3-2 في كاين 
رغم هدفني من الكسندر الكازيت. ويحتل اآلن املركز 

الرابع برصيد 34 نقطة.
ويحتل مرسيليا الذي انتصر في األربع مباريات 
املاضية في الدوري املركز السادس برصيد 30 نقطة 

بعد الهزمية الكبيرة على ستاد فيلودروم.
وافتتح مل��ار التسجيل ملوناكو في الدقيقة 16 
بتسديدة رائعة قبل أن يضاعف فالكاو النتيجة 
بلمسة من ف��وق احل��ارس يوهان بيليه بعد ذلك 

بخمس دقائق.
وقلص روالندو الفارق ملرسيليا في الدقيقة 29 

بضربة رأس بعد ركلة ح��رة حيث سعى صاحب 
األرض للعودة.

لكن آماله لم تدم طويال حيث أعاد سيلفا الفارق 
إلى هدفني مع نهاية الشوط األول بضربة رأس بعد 

متريرة من املامي توري.
وضمن سيلفا الفوز ملوناكو في الدقيقة 57 بعدما 
تصدى بيليه لتسديدة من فابينيو لتعود إلى الالعب 

البرتغالي الذي وضع الكرة داخل الشباك.
وفوز موناكو أجبر نيس على التخلي عن صدارة 

الدوري للمرة األولى منذ 21 سبتمبر ايلول.
وبعد أسبوع واحد من خروجه من كأس فرنسا 
غابت أنياب نيس الهجومية في غياب صانع اللعب 
يونس بلهندة لإلصابة واملهاجم ماريو بالوتيلي 

لإليقاف.
ولم يتعرض نيس للتهديد تقريبا من ميتز الذي 

فاز مرة واحدة في آخر 11 مباراة بالدوري.
وأبعد مدافع ميتز كرة من على خط املرمى بعد أن 

لعبها بول بايس بكعب قدمه.
وكاد االساني بليا أن يفتتح التسجيل لنيس 
في الشوط الثاني لكن الكرة مرت بجوار املرمى 
بقليل بينما س��دد ك��ري��س فيليبس ك��رة فوق 

العارضة مليتز.

موناكو ينتزع صدارة الدوري الفرنسي برباعية في شباك مرسيليا

فرحة العبي موناكو

ق��ال املدير الفني لريال مدريد 
اإلس��ب��ان��ي، الفرنسي زي��ن الدين 
زي������دان، ع��ق��ب اخل���س���ارة أم���ام 
إشبيلية 1-2 على ملعب »رامون 
سانشيز بيزخوان« في اجلولة 18 
لليغا إن الفريق األندلسي حسم 
اللقاء خالل »5 دقائق« التي سجل 
فيها الهدفني، وإن »اخلسارة بهذه 
الطريقة تعتبر مؤملة، ولكن هذه 

هي كرة القدم«.
كما أك��د امل���درب الفرنسي أن 
»نهاية مسيرة ع��دم اخل��س��ارة« 
خ��الل 40 م��ب��اراة ل��ن ت��ؤث��ر على 

الفريق.
وأك����د زي�����دان خ���الل امل��ؤمت��ر 
الصحافي بعد امل��ب��اراة أن��ه على 
الرغم من أن »األم��ر محبط بعض 
ال��ش��يء لتوقيت ال��ه��دف��ني« وأن 
اخلسارة »لن تغير« من تفكيرهم، 
مشددا في الوقت ذات��ه على أنهم 
يجب أن »يتقبلوا الهزمية ألن ال 
أح��د يريد اخل��س��ارة، وب��األح��رى 
بهذه الطريقة، باللعب خالل 85 
دقيقة بهذه الطريقة، ولكن هذه هي 

كرة القدم ويجب تقبل األمر«.
ويرى زيزو أن »الفريقني قدما 
مباراة كبيرة، ولهذا فاألمر قاٍس، 

ألننا قدمنا م��ب��اراة كبيرة ولهذا 
فاخلسارة تعتبر صعبة إلى حد 
ما«، في الوقت الذي راهن فيه على 
»مواصلة« املسيرة التي قدموها 

»حتى اآلن«.
وص��رح ب��أن الهدف األول جاء 
من »مخالفة وبالنيران الصديقة 
بينما ج��اء ال��ث��ان��ي بعد فقداننا 
للكرة، لكن هذا ميكن أن يحدث«، 
ف��ي امل��ق��اب��ل »ق��دم��ن��ا 85 دقيقة 
جيدة للغاية« ولهذا فهو يشعر 

ب�«الفخر« بالعبيه وب�«مسيرة 
ال�40 مباراة دون خسارة، لكننا 
اآلن سنخلد للراحة والتفكير في 
مباراة األرب��ع��اء« في الكأس ضد 

سيلتا فيغو و»جتديد احلافز«.
وبانتصار إشبيلية، اشتعل 
صراع الصدارة على الليغا بعدما 
جتمد رصيد الريال عند 40 نقطة، 
مع تبقي م��ب��اراة مؤجلة له أمام 
ف��ال��ن��س��ي��ا، وب���ف���ارق نقطة أم��ام 

إشبيلية، وإثنني أمام برشلونة.

زيدان

زيدان: الهزمية قاسية للغاية .. 
لكن علينا تقبل األمر

Tuesday 17th January 2017 - 10 th year - Issue No.2857الثالثاء 19 من ربيع اآلخر 1438 ه�/ 17 من يناير  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2857

سامباولي

رونالدو

40 مباراة متتالية من دون خسارة إشبيلية يوقف سلسلة انتصارات امللكي بعد 

النيران الصديقة توقف قطار ريال مدريد في األندلس


