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يقص ريال مدريد وبرشلونة شريط مواجهات الكالسيكو 
األق���وى في العالم عندما يلتقيان عل���ى أرض األول اليوم في 
املرحلة التاسعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم في ظل تألقهما 

محليا وقاريا.
برشلونة صاحب الدفاع األقوى في الدوري لم تهتز شباكه 
ف���ي ثماني مباريات فتربع على الص���دارة مع 22 نقطة بفارق 
3 نقاط عن اش���بيلية الثاني و4 نقاط عن ريال مدريد صاحب 
أقوى هجوم الذي دك شباك خصومه ب� 30 هدفا نصفها لهدافه 
األسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو، فأعاد تقومي مساره 
بخمس���ة انتصارات متتالية بعد خسارتني مبكرتني أمام ريال 

سوسييداد 2-4 وجاره أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-1.
قاريا، دعس برشلونة دعس���ة ناقصة وحيدة امام باريس 
س���ان جرمان الفرنسي 2-3، لكنه تغلب على ابويل نيقوسيا 
القبرصي واياكس أمستردام الهولندي، فيما ضمن ريال بشكل 
كبير تأهله الى الدور الثاني مع 3 انتصارات آخرها جاء صارخا 

على أرض ليڤربول 0-3.
وستتركز األنظار مجددا على عمالقي الفريقني، رونالدو من 

الطرف امللكي واألرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة.
ورأى ميس���ي ان الفوز على ريال أهم من حتطيم رقم زارا: 

»هذا هو الكالس���يكو ومن اجلميل دوما ان تخوضه، لكنه لن 
يقرر ش���يئا. الرقم القياس���ي ليس مهما، املهم ان نلعب جيدا 

ونفوز«.
وأراح مدرب برشلونة لويس انريكي ميسي والبرازيلي نيمار 
في مباراة اياكس، على غرار االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب 
الريال الذي اخرج رونالدو في الدقيقة 75 من مباراة ليڤربول 
بعد ان اقترب بفارق هدف من الرقم القياسي لإلسباني راوول 

كأفضل هداف في تاريخ دوري األبطال.
لكن انريكي يواجه امتحانا شخصيا اذ يعتبر من الشخصيات 
املكروهة في مدريد بعد انتقاله من ريال الى برشلونة، ويتوقع 
ان يحظى باس���تقبال س���اخن في أول كالسيكو له على املقعد 

التدريبي لبرشلونة.
ورأى مدافع برش���لونة الفرنسي 
جيرمي���ي ماتيو )31 عاما( القادم من 
ڤالنسيا مقابل 20 مليون يورو والذي 
سجل املوسم املاضي في مرمى ريال 
على ملعب برنابيو ان »برشلونة لم 
يكن ذاك الفريق الكبير في املوس���م 
املاضي. كان لعب���ه متوقعا فاصبح 

الفوز معقدا بالنسبة إليهم. هذه السنة، أصبحت لدينا دينامية 
جديدة، فاملدرب يطلب منا الضغ���ط على كل كرة، وأن نكون 

متعطشني للفوز بطريقة أسهل«.
وفي املعسكر املقابل، يبدو ريال في حالة رائعة، مع رونالدو 
وباقي ترسانة املدرب انش���يلوتي، وعلى رأسها صانع اللعب 
الكولومبي خاميس رودريغيز، املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية 
وساعد الدفاع األملاني طوني كروس، لكن بطل أوروبا سيفتقد 

جناحه الويلزي الطائر غاريث بيل بسبب إصابة عضلية.
وسيخوض رودريغيز )23 عاما(، هداف مونديال 2014 ست 
محاوالت ناجحة وصاحب أجمل هدف، الكالسيكو االول له بعد 
انتقاله من موناكو الفرنسي في صفقة خيالية بلغت 80 مليون 

يورو وضعته بني العبي املجرة املدريدية.
وبرغم إمكانياته الهجومية الهائلة 
القادرة على خرق  الفنية  وملس���اته 
أعتى الدفاعات، إال ان خاميس تعرض 
النتقادات س���ابقا على أدائه الدفاعي 
الضعي���ف فقال اإليطال���ي كالوديو 
رانييري مدربه اإليطالي السابق في 
موناكو: »يفك���ر كاملهاجم لكن عليه 

ان يدافع ايضا«.
وفي ظل التخمة الهجومية لدى ريال ايضا، وتواجد الثالثي 
رونالدو � بايل � بنزمية، اجبر انشيلوتي على إرجاع رودريغيز 
الى اخللف في ظل خطة 4-3-3 التي ينتهجها: »عندما تعاقدنا 

مع خاميس، أظهرت الفحوصات اجلسدية انه العب مقاوم.
ميتلك صفات جسدية لالعب الوسط«.

وال شك ان انشيلوتي هو الشخص املناسب إلعادة متوضع 
العبي الوس���ط الهجوميني في مواقع أكثر دفاعا على غرار ما 
فعل مع مواطن���ه اندريا بيرلو مع ميالن أو األرجنتيني انخل 

دي ماريا في مدريد.
وعلق الالعب املعني: »يجب ان أركض وبدأت أتأقلم. هذا ما 
يريده املدرب. وسأقوم بذلك ألني سعيد هنا«. لكن في ظل غياب 
بيل، قد تتغير املعادلة ويكون خلاميس دور هجومي إضافي مع 
رونالدو وبنزمية. وذهبت األفضلية املوسم املاضي لبرشلونة 
في الدوري، إذ فاز ذهابا على ارضه 2-1، وإيابا في مدريد 3-4 
بعدما كان متأخرا 3-2 في مباراة طرد فيها مدافعه س���يرخيو 

راموس الذي غاب عن مباراة ليڤربول بسبب اإلصابة.
وفي باقي املباريات، يلعب امليريا مع أتلتيك بلباو، وڤالنسيا 

مع التشي، وقرطبة مع ريال سوسييداد، وإيبار مع غرناطة.

كالسيكو
النجـوم

على مسرح »سانتياغو برنابيو«

الدوري اإلسباني )املرحلة التاسعة(
5beIN SPORTS 6 HDأمليريا � أتلتيك بلباو

7beIN SPORTS 2 HDريال مدريد � برشلونة
9beIN SPORTS 6 HDڤالنسيا � إلتشي

11beIN SPORTS 2 HDقرطبة � ريال سوسييداد
11إيبار � غرناطة

ميسي ورونالدو.. في أرقام إنريكي يؤيد رونالدو.. ويؤكد مشاركة سواريزأنشيلوتي: أود أن أنهي مسيرتي في »امللكي«

كروس يتحدى راكيتيتش 
في »معركة الوسط«

افضل العب في العالم للموس���م املاضي، 
حقق بداية خيالية س���جل فيها 15 هدفا حتى 
اآلن بتسجيله ثنائية خالل الفوز الكاسح على 
ارض ليفانتي 5-0، فبات اول العب في تاريخ 
الليغا يس���جل 15 هدفا في 8 مراحل، علما ان 
الدولي البرتغالي لع���ب 7 مباريات فقط في 
الليغا هذا املوس���م النه غاب عن املباراة امام 

ريال سوسييداد بسبب االصابة.
ورفع ال�»دون« رصيده التهديفي هذا املوسم 
الى 20 هدفا في 13 مباراة في مختلف املسابقات، 
وإل���ى 272 هدفا في 259 مب���اراة في مختلف 
املسابقات مع النادي امللكي و192 هدفا في 172 

مباراة في الليغا.

افضل العب في العالم بني 2009 و2012، فقد 
سجل في مرمى ايبار هدفه رقم 250 في الليغا 
وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم 
القياسي الفضل هداف في تاريخ الليغا مهاجم 
اتلتيك بلباو تيلم���و زارا )251( الذي اليزال 
صامدا منذ 59 عاما، كما س���جل 9 اهداف و11 

متريرة حاسمة في 11 مباراة حتى اآلن.

ش����دد مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي 
على أنه يكن كل االحترام لفريق برشلونة قبل 

ساعات من مباراة كالسيكو الدوري 
اإلسباني لكرة القدم التي جتمع 

الفريقني.
ولكن انشيلوتي أعرب 

عن أمله في اعتزال عالم 
التدري����ب م����ن خالل 
ريال مدري����د. وهناك 
مدرب����ان فق����ط هما 
انتيتش  رادومي����ر 
وانريكي فرنانديز، 
تولي����ا تدريب ريال 
مدريد وبرشلونة في 
فترات منفصلة، نظرا 
للحساسية الشديدة 

بني الناديني.
وأشار انشيلوتي إلى 

أنه من املستحيل أن يتولى 
يوما ما تدريب برشلونة.

ف����ي  وأك����د انش����يلوتي 
تصريحات إلذاعة »كادينا سير«: 

»أنا اآلن أدرب ريال مدريد، ال ميكنني 
أبدا أن أدرب برش����لونة، ينبغي علي أن احترم 

تاريخي وتاريخ األندية التي دربتها«.

واستبعد انشيلوتي أن يسير على نفس نهج 
سير أليكس فيرغسون الذي قضى قرابة 24 عاما 
في تدريب مان يونايتد اإلجنليزي، 
مضيفا »ال أعتقد أنني سأبقى 24 
عاما مع النادي، ولكنني أود 
أن أنهي مسيرتي التدريبية 

في ريال مدريد«.
من جهة أخرى رفض 
أنش����يلوتي أن تكون 
مش����اركة س����واريز 
س����تقلل من فرص 
فريقه في الفوز في 

املباراة املرتقبة.
ويعتقد أنشيلوتي 
أن سواريز سيضيف 
الكثير لبرشلونة لن 
تكون مشاركته سببا 

يدعوهم للقلق.
م����ع  وف����ي ح����وار 
الصحافيني قال أنشيلوتي 
»إذا لعب سواريز أو لم يلعب، 
هذا لن يغير شيئا من خططنا، لن 

يكون لدينا أي مشكلة إن لعب«.
وأضاف »سواريز العب رائع، أنا معجب جدا 

به، وعودته مفيدة لكرة القدم«.

رفض مدرب برش���لونة لويس إنريكي الرد 
على استفزاز مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي 

خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده قبل 
مباراة الكالسيكو.

ونش���رت صحيفة »أس« 
تصريح���ات  االس���بانية 

الذي  املدرب االس���باني 
أن���ه يواف���ق على  أكد 
موقف رونالدو حول 
خطأ االحتاد األوروبي 
في موضوع اختالف 
مبارات���ي  توقي���ت 
الفريق���ني في دوري 

األبطال.
وقال إنريكي »نحن 
ذاهبون من أجل لعب 

كرة القدم واكتش���اف 
نقاط الق���وة والضعف 

ف���ي اخلص���م وحتقيق 
الفوز ف���ي املباراة، هذا هو 

األمر باختصار«.
وعن توقعاته لطريقة استقبال 

اجلماهير له ف���ي البرنابيو، قال »في 
سيلتا ڤيغو استقبلوني بطريقة ودية، ال أعرف 
كيف سيكون الوضع في البرنابيو ولكن أعتقد أنه 

لن يكون بالشكل ذاته بل سيكون أكثر انقساما«. 
وعن ضغط الكالس���يكو على النجوم اجلدد في 
الفريق، قال »ال أعتقد أنه سيكون ضغطا 
كبيرا فهم العبون محترفون وقد 
شاركوا في العديد من املباريات 

األوروبية الكبيرة«.
وعن مشاركة سواريز، 
قال »سواريز سيلعب في 
املباراة على البرنابيو، 
الس���ؤال األه���م هو 
توقي���ت نزوله وهو 
سؤال املليون دوالر، 
امله���م أنه س���يلعب 
وس���تكون حلظ���ة 
خاصة بالنسبة له«.

وح���ول اس���تياء 
كريس���تيانو رونالدو 
من أجل اختالف توقيت 
مباراتي الفريقني في دوري 
األبطال، قال »أنا معه في ذلك 
وأرى أن اختالف التوقيت ليس 
جيدا ولكن أظن���ه يتعلق بالبث 
التلفزيوني وأمور اقتصادية تدفعهم 
إلى ذلك، أمتنى أن تلع���ب املباريات في توقيت 

واحد فذلك أفضل«.

ال شك أن برشلونة طاملا اعتمد بشكل أساسي 
على العبي الوسط في الضغط على حامل الكرة 

ولالستحواذ عليها، لكن في الكالسيكو املهمة لن 
تكون سهلة على العبي برشلونة لوجود كل من لوكا 

مودريتش و»الدينمو« األملاني توني كروس.
واس����تغل ريال مدريد اقتراب انتهاء عقد توني كروس 
24 عاما مع البايرن ليضم الالع����ب مقابل 30 مليون يورو 
هذا الصيف. ودفع البرسا 18 مليون يورو الشبيلية بجانب 
إعارة العبه الشاب دينيس سواريز ملوسمني من أجل وصول 

الكرواتي ايڤان راكيتيتش 26 عاما الى ملعب الكامب نو.
وجنح الثنائي في تقدمي مستويات رائعة مع كارلو انشيلوتي 
ولويس انريكيه في املوسم احلالي ليوصف كل منهما مبحرك 
وس����ط الفريق. ومتكن كروس من تعويض رحيل تشابي 
ألونسو عن وسط مدريد كما استطاع راكيتيتش أن يصبح 

تشافي اجلديد في ملعب الكامب نو.
ويتوقع ان يشهد الكالسيكو موقعة خاصة للمرة األولى بني 

األملاني والكرواتي وذلك في حالة مشاركة راكيتيتش في الوسط 
بدال من تشافي في تشكيلة لويس انريكيه.

يذكر ان راكيتيتش لعب 532 دقيقة في املوسم 
احلالي بالليغا وسجل هدفني وميرر بنسبة جناح 
91% ويسدد تصويبة في اللقاء الواحد. وشارك 

كروس في 684 دقيقة هذا املوسم مع مدريد وصنع 
4 أهداف من دون تسجيل اي هدف ويسدد 1.5 تسديدة 
كل مباراة كما ميرر بنسبة جناح وصلت الى %93.5.

رونالدو وميسي

رونالدو

ميسي

أرقام بانتظار التحطيم

ميسي لتجاوز زارا

براڤو.. وعذرية الشباك

يسعى ليونيل ميس����ي جنم برشلونة اليوم الى تسجيل 
ه����دف واحد فقط على غرميه ريال مدريد ليعادل رقم تيلمو 
زارا كأعظم هداف في تاريخ الدوري اإلسباني. وأحرز الدولي 
األرجنتيني )250( في بطولة الليغا من أصل 285 مباراة خاضها 

مع برشلونة على صعيد املسابقة. ومن املتوقع أن يعادل ميسي 
رق����م زارا ويحطمه، وقد يتحقق ذلك في لقاء الكالس����يكو على 

ملعب سانتياغو برنابيو. وأكد البرغوث ليو ان كسر رقم زارا في 
السنتياغو ليس األمر األهم في الكالسيكو، موضحا انه فقط موضوع 

جانبي، واهم شيء هو الفوز باملباراة.

أنهى حارس مرمى برش���لونة كالودي���و براڤو مباراته 
الثامنة على التوالي في الدوري اإلس���باني من دون تلقي 
أي هدف، حيث حافظ حارس املرمى التشيلي على شباكه 
نظيفة ملدة استغرقت 720 دقيقة وستكون املهمة صعبة 
بالنس���بة له في الكالسيكو. وأشادت الصحف اإلسبانية 
برقم براڤو والذي سيكون في مهمة صعبة حينما يواجه 

هداف الدوري اإلس���باني هذا املوسم كريستيانو رونالدو. 
ويس���عى براڤو لتحطيم رقم ميغيل رينا والذي لديه الرقم 

القياسي في برشلونة، حيث ترك شباكه نظيفة ملدة 824 دقيقة 
خالل موسم 1973-1972.


