
ُمني ريال مدريد بخسارته األولى 
في دوري ال��درج��ة األول��ى االسباني 
لكرة القدم هذا املوسم بتعثره املفاجئ 
1 -صفر أمام ريال مايوركا على استاد 
س��ون مويكس أول من أم��س ليبتعد 

الفائز عن منطقة الهبوط.
وسجل مايوركا ستة أهداف فقط في 
أول ثماني مباريات منذ عودته لدوري 
األض��واء هذا املوسم لكنه احتاج إلى 

هدف آخر ليهزم ضيفه األشهر.
وجاء هدف أصحاب األرض الوحيد 
في الدقيقة السابعة بواسطة الجو 
ج��ون��ي��ور م��ن مجهود ف���ردي ليكتب 

اسمه ضمن سجالت مايوركا.
ورمب���ا يطيح ه��دف الع��ب ساحل 
العاج بخبر زواج رفائيل ن��ادال ابن 
مايوركا البار وجنمها الرياضي من 
ص���دارة ع��ن��اوي��ن ال��ص��ح��ف، رغ��م أن 
العب التنس الشهير سيوجه التحية 
بالتأكيد لهذا االنتصار حتى وإن جاء 

على حساب النادي الذي يشجعه.
وغ��اب عن ري��ال م��دري��د، ال��ذي فاز 
-5صفر على مايوركا في آخر زيارة 
له جلزر البليار في 2012، العديد من 
األسماء الكبيرة مثل لوكا مودريتش 
وجاريث بيل وإي��دن ه��ازارد لكنه لن 
يكون بوسع الفريق الشكوى بسبب 

فشله في تقدمي األداء املطلوب منه.
وك��ل��ف��ت اخل���س���ارة ري����ال فرصة 
اس��ت��ع��ادة القمة ب��دال م��ن برشلونة 
الذي فاز في وقت سابق يوم السبت. 
وسيحاول ريال التعافي سريعا قبل 
خوض مباراة مرتقبة أمام غلطة سراي 
في دوري أبطال أوروب��ا يوم الثالثاء 
املقبل بعدما حصد نقطة واح��دة فقط 

من أول جولتني.
ورف��ض زي��ن ال��دي��ن زي���دان م��درب 
ريال إلقاء اللوم على الغيابات وقال 
”هناك العبون مصابون لكننا منلك 
العبني جيدين آخرين. يجب أن يظهروا 

ذلك في كل مباراة إلثبات أحقيتهم في 
اللعب. هذا لم يحدث اليوم“.

وأض���اف ”يجب أن نلعب بثبات 
أكبر في املستوى إذا كنا نريد أن نحقق 
شيئا جيدا هذا العام.. اليوم لم يحدث 

ذلك. بدايتنا كانت سيئة جدا“.
وتابع ”في الشوط الثاني لم نصنع 
ال��ع��دد الكافي م��ن ال��ف��رص وافتقرنا 

للكثير من األمور اليوم“.
احتفاالت صاخبة

ولم يكن الفوز الذي حققه مايوركا 
خاطفا م��ع ت��ق��دمي أص��ح��اب األرض 
لعرض قوي شهد الكثير من احليوية 
ليفوز على ريال ألول مرة منذ 2006 ما 
دفع اجلماهير نحو احتفاالت صاخبة.

وك���ان فيسنتي م��وري��ن��و م��درب 
مايوركا قاد الفريق للعودة لدوري 
األضواء بعد خوض امللحق في يونيو 
ح��زي��ران لكن بعد الفوز في اجلولة 

االفتتاحية ل��ل��دوري ع��ان��ى الفريق 
كثيرا.

لكن مايوركا انتصر على إسبانيول 
قبل فترة التوقف الدولية وق��دم أداء 

زاد من ثقته في إمكانية البقاء.
وق��ال مورينو للصحفيني ”حققنا 
في العامني املاضيني ما هو أه��م من 
الفوز مبباراة. النقاط الثالث ضرورية 

بغض النظر عن املنافس“.
وأضاف ”قدمنا املباراة التي ينبغي 
أن نقدمها. كانت هناك م��رات افتقدنا 
فيها الهدوء وعانينا لكن في النهاية 

ساندنا بعض احلظ“.
وتعرض ريال لصدمة مبكرة عندما 
انطلق الج��و ج��ون��ي��ور م��ن الناحية 
اليسرى وس��دد بقدمه اليمنى لتمر 
الكرة من تيبو كورتوا نحو الشباك 

باجتاه القائم البعيد.
وانطلقت احتفاالت ب��ني جماهير 
مايوركا بعدها بقليل عندما اعتقد 

انتي بودميير أن��ه ع��زز تقدم الفريق 
بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة 
م��رت م��ن ك��ورت��وا لكن احل��ك��م الغاه 

بداعي التسلل.
وسدد كرمي بنزمية في اطار املرمى 
مع ريال قبل نهاية الشوط األول وهدد 
البرازيلي فينيسيوس جونيور مرمى 

املنافس من خالل سرعته.
لكن احلصار الذي كان من املتوقع 
أن يفرضه ري��ال في الشوط الثاني 
ل��م يتحقق وأم��ض��ى ال��ض��ي��وف آخر 
15 دقيقة من اللقاء بعشرة العبني 
عقب طرد الفارو أودري���وزوال بسبب 

حصوله على االنذار الثاني.
ومت��اس��ك م��اي��ورك��ا محققا ثالث 
انتصار له منذ عودته لدوري األضواء 
عقب غيابه لست سنوات وتقدم للمركز 
14 برصيد عشر نقاط بينما يأتي ريال 
مدريد في املركز الثاني متراجعا بفارق 

نقطة واحدة خلف برشلونة.

15 alwasat.com.kwرياضة

فرحة العبي مايوركا وحسرة العبي الريال

أتلتيكو مدريد يشّخص إصابة فيليكس

أح�����رز ج��اب��ري��ي��ل ج��ي��س��وس 
ودي��ف��ي��د سيلفا ه��دف��ني سريعني 
ليفوز مانشستر سيتي بسهولة 2 
-صفر على مستضيفه كريستال 
ب��االس باستاد سيلهيرست بارك 
ويقلص حامل اللقب الفارق إلى 
خمس نقاط مع ليفربول متصدر 
ال���دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم. وتعاون العائدان برناردو 
سيلفا وجيسوس في الهدف األول 
ال���ذي سجله ال��الع��ب البرازيلي 
بضربة رأس ارتدت من القائم إلى 
داخل املرمى في الدقيقة 39 مسجال 

هدفه رقم 50 مع سيتي.
وضاعف سيتي تقدمه بعد 30 
ثانية بعد أن تلقى ديفيد سيلفا 

متريرة رائعة من رحيم سترلينغ.
وب��ع��د االس��ت��راح��ة أن��ق��ذ وي��ن 
هينيسي حارس باالس محاوالت 
م��ن جيسوس وب��رن��اردو سيلفا 
وواص�����ل س��ت��رل��ي��ن��ج اس��ت��غ��الل 
امل��س��اح��ات وظ��ه��رت ق��درة سيتي 

بقيادة الرائع كيفن دي بروين على 
التسجيل في كل هجمة.

وع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ����ر أب��ع��د 
إي��درس��ون ح��ارس سيتي ضربة 
رأس م���ن ك��ري��س��ت��ي��ان بنتيكي 

لتصطدم بالعارضة.
وقال جوارديوال ”لنأمل أن نبدأ 

م��ن ه��ذه النقطة ون��واص��ل أداءن��ا 
اجليد. أنقذ حارسهم العديد من 
الفرص لكن كان ميكننا أن نكون 

أكثر حسما“.
وأب���دى م��درب سيتي سعادته 
بعدم استقبال ثنائي الدفاع املؤقت 
املكون من فرناندينيو ورودري 

أي هدف. وتابع امل��درب اإلسباني 
”حتضير اللعب كان أكثر سرعة 
ألنهما أكثر ذك��اء ومي��رران الكرة 
جيدا ج��دا ألنهما العبا وس��ط في 

األساس“.
وبدأت أزمة سيتي الدفاعية في 
االنفراج بعودة جون ستونز الذي 

شارك في الدقائق العشر األخيرة 
بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وق��ال روي هودجسون مدرب 
باالس ”أنا فخور بالطريقة التي 
لعبنا ب��ه��ا وع����دم االس��ت��س��الم. 
قدمنا م��ب��اراة جيدة أمامهم وفقا 

لقدراتنا“.

ديفيد سيلفا سجل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي

دورمتوند يسقط مونشنجالدباخ ويقلص الفارق مع متصدر »البوندسليغا«
ف��از بروسيا دورمت��ون��د -1صفر على 
بروسيا مونشنجالدباخ متصدر دوري 
الدرجة األول��ى األملاني لكرة القدم أول من 
أمس بفضل هدف القائد ماركو روي��س في 
الشوط الثاني ليقلص الفارق مع منافسه إلى 

نقطة واحدة.
وافتتح رويس التسجيل في الدقيقة 58 
عندما وضع الكرة بني ساقي احل��ارس يان 
سومر ليحقق دورمتوند فوزه األول في آخر 

أربع مباريات في الدوري.
وتقدم دورمتوند، الذي لعب بدون جيدون 
سانشو بعد تأخره في العودة من مشاركته 
مع إجنلترا، إلى املركز الرابع وله 15 نقطة 
متساويا مع بايرن ميونيخ، صاحب املركز 
الثالث ال��ذي ت��ع��ادل 2-2 م��ع مستضيفه 

أوجسبورج، ورازن بال شبورت اليبزيج.
وي��ت��ص��در م��ون��ش��ن��ج��الدب��اخ املسابقة 
برصيد 16 نقطة متفوقا بفارق األه��داف 
على فولفسبورج صاحب السجل اخلالي من 

الهزمية والذي تعادل 1-1 في اليبزيج.
وقال رويس عن أول فوز لدورمتوند في 
ال��دوري منذ منتصف سبتمبر أيلول ”كان 
من املهم أن نقطع اخلطوة األولى وفعلنا ذلك.
”كان ميكن أن تسير األم��ور في االجتاه 

اآلخ���ر ألن مونشنجالدباخ ك��ان خطيرا. 
لكننا واصلنا اللعب بشراسة وأن��ا سعيد 

بانتصارنا“.
وه���ز دورمت���ون���د ال��ش��ب��اك م��رت��ني عبر 
تورجان هازارد ويوليان براندت لكن حكم 

الفيديو تدخل إللغاء الهدفني.
وك��اد ماتس هوملز أن يفتتح التسجيل 
في الشوط األول بضربة رأس ارت��دت من 

العارضة.
واهتزت شباك سومر عندما أرسل هازارد 
متريرة إلى رويس الذي حافظ على هدوئه 

ليضع الكرة في املرمى.
وبعدما ف��رط ف��ي تقدمه ف��ي آخ��ر ثالث 
مباريات في الدوري واكتفى بالتعادل فيها 

ظهر التوتر على دورمتوند مرة أخرى.
واح���ت���اج ص��اح��ب األرض إل���ى إظ��ه��ار 
احلارس البديل مارفني هيتس إمكاناته بعد 
مشاركته ب��دال من روم��ان بيركي املصاب 
ليبعد محاولة فلوريان نويهاوس من مدى 

قريب ويضمن فوز دورمتوند.
بايرن يسقط بفخ أوجسبورغ

وه��ز ألفريد فينبوجاسون الشباك في 
ال��وق��ت احمل��ت��س��ب ب���دل ال��ض��ائ��ع ليخطف 

أوجسبورغ التعادل 2-2 مع ضيفه بايرن 
ميونيخ ويحرمه من الصعود للصدارة.

ويتحمل ب��اي��رن، ال��ذي تعرض مدافعه 
نيكالس زول��ه إلصابة محتملة بقطع في 
الرباط الصليبي، اللوم بعد فشله في حتقيق 
الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما 
أهدر العديد من الفرص وسدد في إطار املرمى 
في مباراة من جانب واحد أمام مستضيفه 

املتعثر. وظل بايرن في املركز الثالث وله 
15 نقطة متساويا مع بروسيا دورمتوند، 
صاحب املركز الرابع ال��ذي تغلب -1صفر 
على بروسيا مونشنجالدباخ، ورازن بال 
شبورت اليبزيج. ويتصدر مونشنجالدباخ 
املسابقة برصيد 16 نقطة متفوقا بفارق 

األهداف على فولفسبورج.
وق����ال ن��ي��ك��و ك��وف��ات��ش م����درب ب��اي��رن 

”سيطرنا على اللعب واتيحت لنا الفرص 
لكننا لم نستطع التسجيل أكثر.

”عندما تفشل في ذلك فال ميكن أن تسمح 
باهتزاز شباك م��رة أخ��رى. من تسديدتني 
على املرمى جاء الهدفان وهذا محبط. فرطنا 

في تقدمنا“.
وح���اف���ظ ف��ول��ف��س��ب��ورج ع��ل��ى امل��رك��ز 
ال��ث��ان��ي ب��رص��ي��د 16 نقطة ب��ع��دم��ا أدرك 
فوت فيجهورست التعادل في الدقيقة 82 
ليمنحه التعادل 1-1 مع مستضيفه رازن 
بال شبورج اليبزيج ال��ذي تراجع للمركز 
اخلامس وله 15 نقطة. وميكن لشالكه الذي 
ميلك 14 نقطة التقدم إلى الصدارة لو انتصر 

في هوفنهامي يوم األحد.
وصعق أوجسبورغ ضيفه حامل اللقب 
بهدف ماركو ريشتر بعد 28 ثانية عقب 

ضربة رأس من راني خضيرة.
وزادت األم���ور س���وءا ل��ب��اي��رن بخروج 
املدافع نيكالس زول��ه بسبب ما يبدو أنها 

إصابة في الركبة.
وقال كوفاتش مشيرا إلى أنها رمبا إصابة 
بقطع في الرباط الصليبي ”تبدو خطيرة. 

ليس الشعور األفضل. علينا االنتظار“.
وواص��ل املهاجم روب��رت ليفاندوفسكي 

سلسلة ه��ز الشباك إذ أدرك ال��ت��ع��ادل في 
الدقيقة 14.

وحول املهاجم البولندي متريرة سيرج 
جنابري العرضية املتقنة إلى داخل املرمى 
ليرفع رصيده إل��ى 12 هدفا في ال��دوري. 
وه��ز الشباك ف��ي أول ثماني مباريات في 
الدوري ليعادل رقم بيير-إميريك أوبامياجن 

القياسي الذي حققه قبل أربع سنوات.
وسدد جنابري، الذي رد القائم محاولته 
قرب نهاية الشوط األول، كرة منخفضة في 
مرمى توماس كوبيك ح��ارس أوجسبورغ 
ليمنح ب���اي���رن، ال����ذي ي��ح��ل ض��ي��ف��ا على 
أوملبياكوس في دوري أبطال أوروب��ا يوم 

الثالثاء، التقدم في الدقيقة 49.
وأن��ق��ذ كوبيك م��ح��اوالت م��ن كينجسلي 
كومان وليفاندوفسكي وفيليب كوتينيو. 
وكان ميكن للبديل توماس مولر أن يحسم 
فوز بايرن في الدقيقة 90 لكنه أطاح بالكرة 

خارج املرمى من 13 مترا من وضع انفراد.
وعوقب بايرن في الوقت احملتسب بدل 
الضائع عندما وضع فينبوجاسون الكرة 
في املرمى ليمنح فريقه نقطة واحدة ويحرم 
حامل اللقب من الفوز للمباراة الثانية على 

التوالي.
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زيدان: افتقدنا كل شيء.. 
واملشكلة ليست في الالعبني 

سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام مايوركا في »الليغا«

أع�����رب ال��ف��رن��س��ي 
زين الدين زيدان املدير 
الفني لريال مدريد، عن 
استيائه عقب اخلسارة 
ب��ه��دف دون رد، أم��ام 
ريال مايوركا باجلولة 

التاسعة من الليجا.
وق��ال زي���دان، خالل 
ت��ص��ري��ح��ات نقلتها 
ص��ح��ي��ف��ة »م����ارك����ا« 
اإلس��ب��ان��ي��ة: »بدايتنا 
في املباراة كانت سيئة 
ج���ًدا، حيث استقبلنا 
ه��دف��ا وح��اول��ن��ا ال��رد، 
واجل�����زء األخ���ي���ر من 
ال��ش��وط األول ل��م يكن 

بهذا السوء«.
وأض�����������اف: »ف���ي 
الشوط الثاني صنعنا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص، 
ل��ك��ن��ن��ا ل���م ن��ن��ج��ح في 
ال��ت��س��ج��ي��ل وك���ان���ت 
األم��ور ُمعقدة، افتقدنا 

كل شيء«.
وت��اب��ع: »علينا أن 
منضي ق��دم��ا، واجهنا 

فريقا متحمسا ال يستحق مكانه احلالي في ج��دول الترتيب كما 
شاهدنا، كلفنا الكثير، سيطرنا على اللعب دون خلق العديد من 

الفرص«.
وأردف: »لم تكن املشكلة في الالعبني، وعلى كل شخص أن يلعب 
بشكل جيد حني يحصل على الفرصة، وميكن للجمهور إبداء رأيه في 

التشكيلة، لكنه قراري«.
واستكمل: »املشكلة أنه يتعني علينا اللعب كل 3 أيام ونحن في 

حالة جيدة، وهذه هي الصعوبة، يجب أن منلك االستمرارية«.
وأردف »لن أقول إني قلق، ال أحب هذه الكلمة، لكن إذا أردنا الفوز 

بشيء هذا املوسم فعلينا التمتع باالستمرارية«.
وأوض���ح: »اإلص��اب��ات ليست ع���ذًرا، لدينا عناصر مميزة غير 
مصابة، عندما يحصلوا على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل 

مستوى لهم«.
وعن الهزمية األولى في الليجا، علق: »كما هو احلال دائًما، لقد 
أخطأنا، ولم نقدم األداء ال��ذي أردن��اه، وكانت مباراة ُمعقدة في 

الشوط األول، قدمنا 20 دقيقة جيدة في النهاية«.
وواصل: »ال ميكننا أن نتفاجأ من أداء فريق في ملعبه، وكان األمر 
معروفا، فوجئنا في 8 دقائق بتسجيلهم الهدف األول، ثم عادوا إلى 

الدفاع ونحن لم جند احلل«.
وتابع: »علينا أن ُنحلل املباراة جيًدا، ال ميكننا أن نكون ُسعداء، 

يجب نفكر فيما حدث، ألن بدايتها كانت سيئة«.

زيدان في موقف حرج

أعلن ن��ادي اتلتيكو م��دري��د أن العبه 
البرتغالي جواو فيليكس أصيب بالتواء 
ف��ي الكاحل األمي��ن م��ن ال��درج��ة الثانية 
عقب خروجه من لقاء فالنسيا في الدوري 

اإلسباني.
وخرج املهاجم الشاب 19 عاماً، يعرج 
في الدقيقة 80. وأظهرت فحوصات الرنني 
املغناطيسي إصابة الالعب بالتواء درجة 

ثانية دون حتديد مدة الغياب وفقا للنادي 
اإلسباني.

وتعرض الالعب الذي انتقل من بنفيكا 
بصفقة 126 مليون ي���ورو م��ن بنفيكا 
الل��ت��واء أث��ن��اء ك��رة مشتركة م��ع دان��ي 
باريخو ليترك امللعب ويكمل أتلتيكو 
املباراة بعشرة العبني بعد إجراء دييغو 

سيميوني التبديالت الثالث.

أياكس ينفرد بصدارة الدوري الهولندي
انفرد أياكس بصدارة الدوري الهولندي 
لكرة القدم »مؤقًتا« عقب الفوز على فالفيك 
)2-1( أول من أمس باملرحلة العاشرة من 
البطولة مستغالً سقوك أيندهوفن في فخ 

اخلسارة أمام أوتريخت )3-0(.
سجل هدفي أياكس دوس��ان تاديتش 
في الدقيقة )46(، وكيونسي بروميس 
في الدقيقة )76(، فيما سجل هدف فالفيك 

سعيد باكاري في الدقيقة )63(.
ورف���ع أي��اك��س، رص��ي��ده ل�26 نقطة 
ف��ي ص���دارة ال��ت��رت��ي��ب، وت��وق��ف رصيد 
فالفيك عند نقطة واحدة في املركز ال�18 

)األخير(.
وسقط أيندهوفن في فخ اخلسارة أمام 

مضيفه أوتريخت )3-0(.
سجل أهداف أوتريخت ساندر فان دي 

ستريك في الدقيقة )49(، وآدم ماهر في 
الدقيقة )82(، وسيان كاليبر في الدقيقة 

.)3+90(
وشهدت املباراة طرد نيك فيرجيفير، 
وجوريت هندريكس العبا أيندهوفن في 

الدقيقتني )69، 75(.
وتوقف رصيد أيندهوفن عند 23 نقطة 
باملركز الثاني، فيما رفع أوتريخت رصيده 

ل�17 نقطة باملركز اخلامس.
وفي مباراة ثالثة، فاز هيرينفني على 
ألكمار )4-2(. سجل أه��داف هيرينفني 
سيفني بومتان في الدقيقة )7(، ورودني 
ك��وجن��ول��و ف��ي ال��دق��ي��ق��ة )36(، وينز 
أودج����ارد بالدقيقة )45+3(، وتيون 
كومبينيريس الع��ب ألكمار باخلطأ في 

مرمى فريقه في الدقيقة )63(.

مانشستر سيتي يتخطى عقبة كريستال باالس بثنائية 
في »البرمييرليغ«


