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أبدى املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي 
زين الدين زيدان، سعادته بالتعادل السلبي 
الذي حتقق أمام أتلتيكو مدريد في »الديربي« 
على ملعب »واندا ميتروبوليتانو« في اجلولة 
12 لليغا، على الرغم من ازدي��اد الفارق في 
الصدارة مع الغرمي التقليدي برشلونة ل�10 
ن��ق��اط، م��ؤك��دا أنهم ق��دم��وا »م��ب��اراة كبيرة« 
واف��ت��ق��دوا فقط »اللمسة األخ��ي��رة لتسجيل 

الهدف«.
وق��ال زي��دان خالل املؤمتر الصحافي بعد 
اللقاء: »افتقدنا اللمسة األخ��ي��رة، وال ميكن 
أن أل��وم الالعبني، قدمنا مباراة كبيرة وكنا 
نستحق نتيجة أفضل ولكن هذا لم يحدث«. 
ورفض زيدان نغمة صعوبة حظوظ الفريق 
في املنافسة على اللقب بعد ابتعاده عن صدارة 

الغرمي التقليدي برشلونة ب�10 نقاط.
وقال في هذا الصدد: »ال أرى الفارق كبير 
ألن��ه ما زال��ت هناك مباريات كثيرة ونقاط 
كثيرة في امللعب.. 10 نقاط فارق كبيرة لكني 
متأكد من أن هذا املوقف سيتغير ألن برشلونة 

سيفقد نقاط وعلينا أن نكون متأهبني«.
وأض��اف: »قدمنا مباراة جيدة اليوم لكننا 
افتقدنا للهدف. أشعر باألسف لالعبني ألنهم 
استحقوا نتيجة أفضل بالنظر للجهد املبذول. 
قدموا مباراة جيدة للغاية وسنواصل بنفس 
النسق. أطالب بالصبر ألننا على الطريق 
الصحيح. هذه هي كرة القدم وسنقاتل حتى 

النهاية«.
وأمت: »الرغبة أمام مرمى املنافس لم تتغير، 

وعندما تسنح لنا فرصا كثيرة ونهدرها، فال 
ميكن أن نكون س��ع��داء. أول من يشعر بهذا 
هم الالعبني، لكن يجب أن نعطيهم احلافز، 
والتفكير في أننا قدمنا مباراة كبيرة. إيسكو 
كان جيدا لكنني أقيم الفريق ككل واجلميع أدى 

ما عليه. سعيد باجلميع«.
وصبت هذه النتيجة بشكل مباشر في صالح 

برشلونة ال��ذي بات يغرد في الصدارة بفارق 
10 نقاط كاملة، برصيد 34 نقطة، عن الفريقني 
العاصميني الريال وأتلتيكو صاحبي املركزين 
الثالث والرابع على الترتيب، بينما يأتي فالنسيا 
في املركز الثاني برصيد 27 نقطة مؤقتا، قبل 
مباراته أمام إسبانيول على ملعب »كورنيال إل 

برات«.

بات ريال مدريد وأتليتيكو مدريد يتأخران 
بفارق عشر نقاط عن برشلونة املتصدر عقب 
التعادل بدون أهداف في مباراة قمة العاصمة 
وجناح الفريق القطالوني في الفوز للمرة 11 
في 12 مباراة بالتفوق -3صفر على ليجانيس 

يوم السبت.
وأهدر أنخيل كوريا مهاجم أتليتيكو فرصة 
خطيرة لتسجيل أول هدف في قمة مدريد في 
االستاد اجلديد وان��دا ميتروبوليتانو إذ انفرد 

باملرمى وسدد في اخلارج في الدقيقة الثالثة.
وجاءت أفضل فرصة لريال مدريد بعد حترك 
بني كريستيانو رونالدو وتوني كروس لتصل 
الكرة إلى الالعب األملاني الذي سدد خارج املرمى.

وح��رم الفرنسي رفائيل ف��اران مدافع ريال 
مدريد البديل كيفن جاميرو مهاجم أتليتيكو من 

هز الشباك عندما سدد مواطنه الفرنسي الكرة 
من فوق احلارس كيكو كاسيا لكن املدافع أبعدها 

بضربة رأس قبل أن تعبر خط املرمى.
وتألق ي��ان أوب��الك ح��ارس أتليتيكو وأنقذ 
فرصتني ق��رب النهاية من رون��ال��دو وك��روس 
لتنهي قمة مدريد بالتعادل بدون أه��داف ألول 

مرة منذ أكثر من 12 عاما.
وك��ان ميكن مالحظة املنافسة الشديدة بني 
ال��غ��رمي��ني خ��الل امل��ب��اراة عندما س��دد كوريا 
الكرة في وجه كرمي بنزمية عندما كان املهاجم 
الفرنسي على األرض أو حني تدخل ستيفان 

سافيتش بقوة ضد كروس.
وق��رب نهاية الشوط األول اصطدمت قدم 
لوكاس هرنانديز بوجه سيرجيو راموس عندما 
كان يحاول قائد ريال مدريد لعب الكرة بالرأس 

وه��ي لعبة ك��ان ميكن أن ت��ؤدي لركلة ج��زاء 
لصالح الفريق الضيف وتسببت في خروج 

راموس بني الشوطني بسبب كسر في األنف.
وت��رك التعادل ري��ال مدريد املركز الثالث 
برصيد 24 نقطة متساويا مع أتليتيكو ويبتعد 
الفريقان بعشر نقاط خلف برشلونة ال��ذي 

سحق ليجانيس.
وقال زين الدين زيدان مدرب ريال إن فريقه 
كان يستحق أكثر من التعادل بعدما أخفق في 

الفوز للمرة اخلامسة هذا املوسم.
وأض��اف للصحفيني ”أحيانا ال تريد الكرة 
دخول املرمى. ال أستطيع تفسير السبب وراء 
ذلك. الشيء اإليجابي أننا لعبنا بشكل جيد. بكل 
تأكيد نعاني من أجل التسجيل لكننا ندرك أن 
ذلك سيحدث“. وقال دييجو سيميوني مدرب 

أتليتيكو ”نلعب أم��ام أفضل فريق في العالم. 
لعبنا بالطريقة التي نريدها وك��ان ميكن أن 
نخسر املباراة لكن كان ميكن أيضا أن نخرج 
باالنتصار“. وميكن لبلنسية أن يتقدم بفارق 

ست نقاط على فريقي مدريد.

 فوز جديد لبرشلونة
ووضع املهاجم لويس سواريز حدا لصيامه 
التهديفي في خمس مباريات بعدما سجل هدفني 

في فوز برشلونة.
وجنى مهاجم أوروج���واي ثمار أسبوعني 
من الراحة بعد استبعاده من اللعب مع منتخب 
ب��الده ومنح برشلونة التقدم من م��دى قريب 
ف��ي الدقيقة 28 بعدما أخ��ف��ق اي��ف��ان كويالر 

حارس ليجانيس في االمساك بكرة سددها باكو 
ألكاسير.

ودخ��ل ليجانيس، ال��ذي يخوض موسمه 
الثاني في الدرجة األول��ى، املباراة وهو ميتلك 
ثالث أق��وى دف��اع في ال���دوري بعد برشلونة 
وأتليتيكو مدريد ول��م تكن األم��ور سهلة على 

الضيوف.
ول��م مينح ليجانيس الكثير من املساحات 
لبرشلونة وأهدر نور الدين أمرابط والكسندر 
سيمانوفسكي ف��رص��ا للتسجيل قبل نهاية 
الشوط األول وتألق مارك-أندريه تير شتيجن 

حارس برشلونة بشكل رائع.
وأبلغ إرنستو بالبيردي م��درب برشلونة 
الصحفيني ”رمبا توضح النتيجة أننا كنا 
نسيطر على املباراة بشكل أكبر مما فعلنا في 

الواقع“. وأض��اف ”أتيحت لهم ف��رص.. عرفنا 
كيف نتعامل مع تقدمهم للهجوم وهاجمنا بشكل 
فعال. الشوط األول ك��ان متكافئا لكن األم��ور 

أصبحت مفتوحة في الثاني“.
وضاعف سواريز تقدم فريق بالبيردي في 
الدقيقة 60 بعدما انزلق ليتابع ك��رة أخرى 
مرتدة من كويالر واقترب مرتني من تسجيل 
هدفه الثالث. وأضاف البديل باولينيو الهدف 
الثالث في الوقت احملتسب بدل الضائع محرزا 

هدفه الرابع هذا املوسم.
لكن الشيء السلبي الوحيد لبرشلونة كان 
حصول املدافع جيرار بيكي على اإلنذار اخلامس 
هذا املوسم مما يعني غيابه عن مواجهة بلنسية 
األسبوع القادم. ويتصدر برشلونة الترتيب 

برصيد 34 نقطة من 12 مباراة. 

التعادل بني قطبي مدريد يصب في مصلحة برشلونة

زيدان

زيدان: فارق الـ10 نقاط غير مقلق.. وبرشلونة سيسقط

التعادل السلبي يخيم على ديربي مدريد بني الريال وأتلتيكو  في »الليغا«

 استفاد نابولي متصدر دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم من قرارين تسلل، أحدهما بعد 
مساعدة من حكم الفيديو، ليتفوق 2-1 على ميالنو 

الذي بات في أزمة جديدة يوم السبت.
وفي وقت سابق يوم السبت فاز روما 2-1 بأول 
مباراة قمة على التسيو منذ اعتزال صانع اللعب 

الكبير فرانشيسكو توتي.
واعتزل توتي في نهاية املوسم املاضي بعد 25 
عاما مع روما ومشاركته في 44 مباراة قمة وهو رقم 

قياسي وشاهد املباراة من املدرجات.
وكانت املباراة مبثابة الكابوس ملدافع التسيو 
باستوس الذي تسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف 
األول لروما وتعثر في كرة الهدف الثاني الذي أحرزه 

راديا ناينجوالن ليحقق روما االنتصار.
وأصبح رصيد نابولي 35 نقطة من 13 مباراة 
وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب الذي 

سيلعب في ضيافة سامبدوريا يوم األحد.
وس��اع��د ال��ف��وز روم��ا على التقدم ف��وق التسيو 
إلى املركز الثالث برصيد 30 نقطة من 12 مباراة 
ويتقدم باألهداف على إنترناسيونالي وبنقطتني 

على التسيو.
وتقدم لورينتسو إنسيني، الذي ثارت تساؤالت 
حول سبب استبعاده من تشكيلة إيطاليا في إياب 
ملحق تصفيات كأس العالم أمام السويد حيث فشل 
املنتخب في التأهل لكأس العالم، بهدف في الدقيقة 

33 مبساعدة حكم الفيديو.
واستحوذ إنسيني على الكرة بعد متريرة من 
جورجينيو وخ��دع دف��اع ميالنو وس��دد الكرة في 
م��رم��ى احل���ارس جيانلويجي دون��اروم��ا قبل أن 
يحتسب احلكم دانييلي دوف��ي��ري تسلال ويلغي 

الهدف.

وكان ميالنو يستعد الستئناف اللعب بركلة حرة 
لكن احلكم أش��ار إلى اللجوء إلى حكم الفيديو ثم 

احتسب الهدف بعد التأكد من صحته.
وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني لنابولي 
في الدقيقة 73 بعدما وضع الكرة في مرمى دوناروما 
بتسديدة مباشرة بعد متريرة من دري��س ميرتنز 

واعترض العبو ميالنو على الهدف بداعي التسلل.
ورغ��م االعتراضات احتسب احلكم الهدف ولم 

يلجأ إلى حكم الفيديو.
وقلص ميالنو الفارق بواسطة أليسيو رومانيولي 
في الوقت بدل الضائع لكن الفريق صاحب اإلنفاق 
الضخم تعرض في النهاية للخسارة السادسة في 

13 مباراة.
وحقق روما فوزه السادس على التوالي في كل 
املسابقات وأنهى حدا لسلسلة انتصارات التسيو في 

تسع مباريات متتالية.
وبعد ش��وط أول ب��دون أه��داف أخ��ذ روم��ا زمام 
امل��ب��ادرة بعدما تقدم بهدفني عبر دييجو بيروتي 

وناينجوالن في أربع دقائق.
ونفذ بيروتي ركلة ج��زاء بنجاح بعد إعاقة من 
باستوس مدافع التسيو لظهير روما األيسر الكسندر 
ك���والروف ث��م ه��ز ناينجوالن الشباك بتسديدة 
منخفضة من خ��ارج منطقة اجل��زاء بعد خطأ من 

باستوس.
وق��ال سيميوني إن��زاج��ي م��درب التسيو ”عند 
ارتكاب مثل هذه األخطاء ال ميكن الفوز مبباريات 
القمة. الدقائق األرب��ع وراء اخلسارة“. واحتسبت 
ركلة جزاء ضد روما عندما حاول كوستاس مانوالس 
إب��ع��اد مت��ري��رة عرضية ب��ص��دره لكنها اصطدمت 
بذراعه. وبعد استشارة حكم الفيديو احتسب احلكم 

ركلة جزاء نفذها إميوبيلي بنجاح في الدقيقة 72. 

نابولي يعمق جراح ميالن.. وروما يحسم ديربي العاصمة أمام التسيو في »الكالتشيو«

لقطة من مباراة ميالن ونابولي

واص���ل ب��اري��س س��ان جيرمان 
املتصدر عروضه الهجومية القوية 
وس��ح��ق ض��ي��ف��ه ن��ان��ت 4-1 في 
املرحلة الثالثة عشرة من بطولة 

فرنسا لكرة القدم السبت.
وابتعد فريق العاصمة بفارق 6 
نقاط عن منافسه املباشر مستغال 
سقوط موناكو في فخ التعادل مع 

أميان 1-1 امس اجلمعة.
ويلتقي سان جيرمان وموناكو 

في لقاء قمة االحد املقبل في اإلمارة.
ويعتبر س��ان جيرمان الفريق 
ال��وح��ي��د ال���ى ج��ان��ب مانشستر 
سيتي اإلنكليزي، ال��ذي لم يخسر 
في البطوالت اخلمس الكبرى في 
مختلف املسابقات حيث ف��از في 
مبارياته األربع في دوري األبطال، 
وفاز في 11 من مبارياته ال�13 في 

الدوري احمللي مقابل تعادلني.
وارت���أى م���درب س��ان جيرمان 
اإلس��ب��ان��ي أون����اي إمي���ري إراح���ة 
املهاجم الشاب كيليان مبابي بعد 
مشاركاته الدولية، فحل بدال منه 

األرجنتيني آنخل دي ماريا.
 وبعد أن صمد نانت أكثر من 
نصف ساعة تلقت شباكه الهدف 
األول بعد أن استلم األوروغواياني 
إدينسون كافاني كرة داخل املنطقة 
ف��راوغ أحد املدافعني بحركة فنية 

رائعة قبل أن يسجل في الشباك 
.)38(

ولم يكن نانت قد أفاق من صدمة 
ال��ه��دف األول حتى تلقى الثاني 
عندما ح���اول دي م��اري��ا متريرة 
لولبية م��ن اجل��ه��ة اليمنى داخ��ل 
املنطقة فأخطأت اجلميع لتتابع 

طريقها نحو الشباك )42(.

ورد نانت عبر العبه االحتياطي 
البوركيني بريجوس ناكوملا بعد 
دقيقتني من نزوله )60(، لكن الكلمة 
األخ��ي��رة ك��ان��ت ألص��ح��اب األرض 
ال��ذي��ن أض��اف��وا ه��دف��ني ع��ن طريق 
األرجنتيني خافيري باستوري 
)65( وكافاني مجددا )79(. ورفع 
كافاني رصيده إل��ى 15 هدفا في 

12 مباراة في ال��دوري في صدارة 
ترتيب ال��ه��داف��ني، ب��اإلض��اف��ة إلى 

أربعة أهداف في دوري األبطال.
وفي بقية املباريات فاز ديجون 
على تروا 3-1 وستراسبورغ على 
ري��ن 2-1 في حني حسم التعادل 
مباراتي غانغان مع أجنيه 1-1 

وتولوز مع ميتز 0-0.

احتفال نيمار وكافاني 

سان جيرمان يسحق نانت برباعية في الدوري الفرنسي
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