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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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أنشيلوتي: أتطلع إلى الفوز بأول ألقاب املوسمالرياضية
أبرز املدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أهمية الفوز بأول ألقاب املوسم، من أجل ضرب آمال الغرمي 
برشلونة في مقتل، واستعادة احلافز مع املراحل األخيرة من الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا. وقال 
مدرب النادي امللكي»هذا اللقاء مهم ألسباب كثيرة. ألنه اللقب األول في املوسم الذي ميكننا الفوز به. ثانيا، 
ألننا نواجه فريقا كبيرا مثل برشلونة، كل هذا مينح اللقاء أهمية كبيرة، لهذا فإن إمكانية الفوز بأول ألقاب 
املوسم تخلق لدينا حافزا كبيرا«. وأضاف: »على الصعيد الذهني، سيكون لها أهمية كبرى لنهاية املوسم، 
بعد هذه املباراة، الفريق الذي يفوز سيملك حافزا أكبر، أمال أكبر، ورغبة في القيام باألمور على نحو جيد.

تتج���ه األنظ���ار 
مساء اليوم إلى ملعب 
»ميستايا« في ڤالنسيا 
والذي يحتضن موقعة 
نهائي كأس إسبانيا لكرة 
القدم بني الغرميني األزليني 
برش���لونة وريال مدريد اللذين 
س���يتواجهان عل���ى اللقب للمرة 

السابعة منذ انطالق املسابقة عام 
.1903

ولطامل���ا ارت���دت املواجه���ات بني 
العمالق���ني أهمية كبرى بغض النظر عن 

املسابقة أو تأثير املباراة على مسيرة أي منهما 
خالل املوس���م، فكيف احلال إذا كانت املواجهة 

بينهما ف���ي نهائي الكأس وبرش���لونة في وضع ال 
يحس���د عليه بعد أن ودع في منتصف األسبوع املاضي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد 

قطب العاصمة اآلخر أتلتيكو مدريد، ثم تعرضت 
حظوظه في االحتفاظ بلقب الدوري لضربة 

قاسية بسقوطه السبت أمام غرناطة ما 
سمح ألتلتيكو بالذات أن يبتعد عنه في 
الصدارة بفارق 4 نقاط قبل 5 مراحل 

على انتهاء املوسم.
وميكن القول ان وضع ريال افضل 

بكثير من غرميه الكاتالوني إذ واصل 
مشواره نحو حلم الفوز بلقب دوري 
األبطال للمرة األولى منذ 2002 بعد 
أن بلغ نصف النهائي على حس���اب 

بوروس���يا دورمتوند األملاني، وهو 
يتخلف في الدوري بفارق 3 نقاط عن 

جاره أتلتيكو وتنتظره مباريات سهلة في 
املراحل اخلمس املتبقية، أصعبها على أرضه 
أمام ڤالنسيا، فيما سيكون على منافسيه مواجهة 
بعضهما في املرحلة اخلتامية في مباراة قد تهدي 

النادي »امللكي« اللقب.
ولم تكن حتضيرات الفريقني إلى هذه املباراة 
سلسة على اإلطالق إذ يعاني الغرميان من إصابة 
العب���ني مؤثرين جدا في صفوفهم���ا حيث يحوم 
الشك حول مشاركة جنم النادي امللكي البرتغالي 

كريس���تيانو رونالدو الذي تعرض 
لإلصابة في ذهاب ربع نهائي دوري 

األبطال ضد دورمتوند وغاب عن 
لقاء اإلياب إضافة إلى مباراتي 

الدوري ضد ريال سوسييداد 
وامليريا، كما من املتوقع 

أن يفتق�����د املدرب 
اإليطال����ي كارلو 

انش���يل���وتي، 
الباح�����ث ع���ن 
افتتاح باكورة ألقابه 

مع ريال مدريد، الظهير 
البرازيلي مارسيلو لكن سيكون بإمكانه االعتماد على املدافع اآلخر 

سيرخيو راموس رغم غيابه عن املباراة األخيرة ضد امليريا بسبب 
مش���اكل في عنقه. ويأمل »امليرينغي« الذي خرج متوجا باللقب في 

اللقاء األول بني الفريقني في نهائي املسابقة عام 1936 )2 � 1( في ڤالنسيا 
بالذات والس���اعي إلى لقبه التاسع عشر في املسابقة، أن يستفيد من 

املعنويات الهابطة لبرشلونة لكي يحقق فوزه األول على النادي 
الكاتالوني هذا املوس���م ألنه خس���ر أمام رجال املدرب 

األرجنتيني خيراردو مارتينو في املباراتني اللتني 
جمعتهما في الدوري هذا املوسم.

ويعاني »البلوغرانا« من مشكلة في خط 
دفاعه إذ من احملتمل أن يفتقد جهود جيرار 
بيكيه ومارك بارترا وكارلوس بويول، 
ما سيدفع مارتينو إلى االعتماد على 
سيرجيو بوسكيتس أو الكاميروني 

الكس���اندر س���ونغ للعب إلى جانب 
األرجنتيني خافيير ماسكيرانو في قلب 

الدفاع.
وسيخوض برشلونة، الباحث 
عن تعزيز الرقم القياسي بعدد األلقاب 
)26 حتى اآلن(، مواجهة »ميستايا« وهو يفكر 

أيضا مبا ينتظره األحد املقبل من 
مباراة مصيرية ضد ضيفه 

العنيد أتلتيك بلباو حيث 
سيكون مطالبا بالفوز 
بها وإال ستتبخر آماله 
ف���ي االحتف���اظ بلقب 

»الليغا«.

برشلونة ريال مدريد
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األرقام مع »البلوغرانا« 
والواقع مع »امللكي«.. فمن ينتصر؟

يستعد نادي برشلونة لكي يخوض أحد 
أبرز لقاءاته املتبقية هذا املوسم إن لم يكن 
األبرز، وذلك ح����ني يواجه غرميه التقليدي 
ري����ال مدريد في نهائي كأس ملك إس����بانيا 

.2014 -2013
فبعد ان خرج من منافسات بطولة دوري 
أبطال أوروبا وفقد املركز الثاني في ترتيب 
»الليغا« مؤخرا باخلسارة أمام غرناطة، يسعى 
تاتا مارتينيو مدرب النادي الكاتالوني إلى 
إيجاد التوليفة املنافس����ة إلرضاء جماهير 
»الكامب نو« والفوز عل����ى ريال مدريد في 
نهائي كأس امللك للمرة الثالثة هذا املوس����م 

والظفر بأولى األلقاب.
على اجلانب اآلخر سيدخل »امللكي« هذه 

املواجه����ة وعينه على الظفر بأول ألقابه مع 
كارلو أنش����يلوتي صانع السالم كما يحلو 

ألنصار ريال مدريد تسميته.
وقد سبق لريال مدريد وبرشلونة ان التقيا 
في 32 مناسبة سابقة في بطولة كأس امللك 
كان لبرشلونة النصيب األكبر فيها بتحقيقه 
ل� 14 انتصارا مقابل 11 انتصارا ألبناء نادي 

العاصمة و7 لقاءات انتهت بالتعادل.
أما على صعيد القدرة التهديفية، فلقاءات 
الفريقني لم تخرج عن قاعدة لقاءات الغرميني 
التي تقول إن مبارياتهم تشهد الكثير من املتعة 
والكثير من األهداف، حيث مت تس����جيل 124 
هدفا مناصفة بني الفريقني ما يعني تسجيل 

خلف السالمة3.8 أهداف في كل مباراة.

فالح دبشة

غرميه األزلي وإن كان يفتقد 
رونالدو.

وزاد: »احلال���ة النفس���ية 
للفريق األبيض أفضل بكثير 
من منافسه ولذلك أتوقع فوز 

كتيبة انشيلوتي«.
السابق  النجم  بدوره ذكر 
خل���ف الس���المة أن عم���الق 
العاصمة اإلسبانية سيخرج 
من ملعب »ميس���تايا« بلقب 

بديح: 2 -1 للبارسا.. دبشة: منتهية للريال.. 
السالمة: احتفال مدريدي اليوم

كأس امللك. وأضاف: بصريح 
العبارة أقولها الفوز مدريدي 

وبنتيجة 1-2.

عبدالمحسن األيوبي

ينتظ���ر متابع���و الك���رة 
األوروبية بشكل عام وعشاق 
الك���رة اإلس���بانية على وجه 
اخلص���وص بف���ارغ الصبر 
الكبي���ر املنتظر بني  اللق���اء 
قطبي الكرة اإلس���بانية ريال 
مدريد وبرش���لونة في نهائي 

كأس امللك.
ولطاملا حم���ل التاريخ في 
طيات���ه الكثير من الصفحات 
التي تتحدث عن العداء األزلي 
بني هذين الغرميني وما يحمله 
لقاؤهما م���ن عدائية وعنف 
وتنافسية ال ميكن أن تشاهد 
لها مثيال في أي مباراة أخرى 

في العالم.
وقب���ل مواجه���ة املاليني 
آراء  اس���تطلعت »األنب���اء« 
بعض جنومنا احملللني ملعرفة 
توقعاتهم بش���أن كالس���يكو 
الغض���ب والث���أر بالنس���بة 
للريال وتأكيد التفوق بالنسبة 

للبارسا.
في البداية قال جنم امللكي 
القدساوي س���ابقا ومنتخبنا 
الوطني راشد بديح أن برشلونة 
يواج���ه واح���دا م���ن أصعب 
االختبارات هذا املوسم والذي 
قد يتس���بب في ختم شهادة 
وفاة »احلقبة الذهبية« للنادي 
الكاتالوني، وسط معاناته من 

غيابات محتملة في الدفاع.
وأضاف بديح أن »البارسا« 
يخوض هذه املباراة في جو وال 
أسوأ، بسبب امتعاض اجلماهير 
من الفريق بعد نتيجة مباراة 
غرناطة املخيبة لآلمال، والتي 
تسببت في استقبال عدد من 
باللوم  املش���جعني لالعب���ني 
والسباب بعد اللقاء، وفي ظل 
»غليان« الصحافة هناك ضد 
الفني للفريق، فأتوقع  املدير 
انتص���ار ريال مدريد بنتيجة 

2-1 وبكل أمانة أمتنى ذلك.
م���ن جهت���ه ي���رى حامي 
عرين األزرق س���ابقا ونادي 
اجلهراء والعربي فالح دبشة 
أن الريال سيثأر هذه املرة من 

حتدي الـ 200 مليون
كاسياس فاز في 8 نهائيات

عودة بويول، غياب بيكيه، الالمستايا 
تسعى للتتويج

أنشيلوتي: لدي طريقة للفوز على برشلونة

»املاركا«:

صحيفة آس:

»سبورت«:

جولة »األنباء« في الصحف االسبانية

راشد بديح

منو معرس 
الـ »ميستايا« الليلة؟


