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حرب إعالمية ونفسية بين الجانبين.. وإبراهيموڤيتش يسعى لتمزيق مرمى كاسياس.. ورونالدو يريد تسجيل 10 أهداف في مرمى ڤالديز

»نو كامب« مسرحًا لـ »الكالسيكو« الممطر بين برشلونة وريال مدريد

مهاجم برشلونة السابق روماريو مهاجم ريال مدريد السابق ايڤان زامورانو

جنما برشلونة ليونيل ميسي وزالتان ابراهيموڤيتش شاركا في تدريبات برشلونة امس  )رويترز( صراع مثير وممطر على الكرة بني قائد برشلونة كارليس بويول والعبي ريال مدريد سيرجو راموس وفرناندو غاغو مدرب ريال مدريد بيلليغريني يضع آماله في رونالدو لتحقيق الفوز  )أ.ف.پ(

هناك العبني آخرين ميكنهم س����د هذه الثغرة 
حيث قال: »أنا ال أعرف ماذا أقول، جميع العبي 
برش����لونة جيدون جدا والفريق ميلك نوعية 
كبيرة مثل تش����افي وانيس����تا وميسي، وعن 
اس����تقبالي في نو كامب فأنا أتوقع أن يكون 
بطريقة سيئة ولكن الالعب ال يهتم لذلك ألنه 
أمر طبيعي، عندما كنت في اجنلترا كنت مكروها 
في جميع املالعب، أهم ش����يء بالنسبة لي هو 

فوز الفريق«.
وفي ذات اإلطار، يعتبر قائد امليرنغي راوول 
غونزاليز أن مباراة اليوم نقطة حتول في موسم 
ريال مدريد، وأضاف »في تلك املباريات يلعب 
الفريق بأقصى ما ميلك، أمتنى أن تكون مباراة 

برشلونة نقطة حتول لريال مدريد«.
وتط����رق راوول إلى موقفه حاليا من ريال 
مدريد، كونه يالزم مقاعد البدالء منذ أسابيع، 
وحتى مشاركته أساسيا أمام زيورخ لم تثمر 
عن عرض طيب من أيقون����ة البالنكو.وعلق 
النجم رقم س����بعة »حتدثت مع املدرب، وأكد 
أهميتي بالنسبة للفريق، أعي دوري متاما في 
ريال مدريد وقانع به، سأمتم عقدي هنا ألني 

جزء من هذا املشروع املهم«.

صعبة للغاية، ريال مدريد يلعب بشكل جيد 
ويحرز العديد من االهداف، لس����نا خائفني من 
برشلونة وعلينا أن نلعب بشكل عادي، الفريق 
الكاتالوني لن يذهب الى الهجوم باستمرار ألنه 

ميكن أن يتلقى املزيد من األهداف«. 
وع���ن أداء ريال مدريد ال���ذي ال يعجب 
البرتغالي: »نحن  الس���احر  ق���ال  األنصار 
نتمتع ألننا نف���وز وبعد ذلك أذهب للمنزل 
ألسترخي وأنام جيدا إذا لعبنا بشكل جيد 
ولكن الشيء املهم هو الفوز، ولكن إذا لعبنا 
بشكل س���يئ يجب علينا مراجعة أنفسنا، 
برش���لونة ميكن أن يلعب أفضل من مدريد 
ولكن االحصاءات ال تقول ذلك«. وعن احملنة 
التي مر بها مدربه مانويل بيلليغريني لتحقيق 
االنتصارات، أوضح رونالدو أن الفوز مير 
عبر بعض الصعوبات حيث أضاف: »النتائج 
تتحس���ن اآلن والدليل أننا نتصدر الدوري 
احمللي ودوري أبطال أوروبا، س���وف نعمل 

على حتسني االمور«.
وعن احتمال غياب ميسي أو ابراهيموڤيتش 
عن الكالسيكو باالضافة إلى االستقبال العدائي 
من جماهير نو كامب، أشار البرتغالي إلى أن 

املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امس، رفض البرتغالي أن 
يشير إلى الهزمية النكراء 
التي تع����رض لها فريقه 
في املوسم املاضي والتي 
وصلت إلى )2-6( والتي 
جعلت الفريق امللكي يعاني 
على يد فريق جوس����يب 
غواردي����وال، كما ش����دد 
رونالدو على أنه ال يحب 
احلديث عن املاضي حيث 
قال: »ما قام به برشلونة 
في مدريد ال يهمني ألنني 
لم أكن ألعب هنا، على أي 
حال ستكون مباراة متوازنة جدا وسنحقق الفوز 

ألن هذا هو الشعور الذي ينتابني«. 
وعن مباراة الكالسيكو اليوم قال: »ال يوجد 
فريق مفضل للفوز في هذه املباراة، اجلميع لديه 
الطموح للفوز بالدوري، برشلونة فريق عظيم 
ولكننا سنحاول الفوز، هذه املباراة ستكون مثل 
غيرها واملهم هو الفوز بالنقاط الثالث، علينا 
أن نكون منظم����ني بقدر اإلمكان النها مواجهة 

عن مواجهة برشلونة أمام 
إنتر ميالن في دوري أبطال 
أوروبا بسبب اإلصابة في 
العضلة اخللفية.وذكرت 
ثنائ����ي  أن  الصحيف����ة 
أكم����ل مران  برش����لونة 
اخلميس دون ش����كوى، 
واجتمعا مع املدير الفني 
غورادي����وال  جوس����يب 
ف����ي أمور فنية  للتحدث 
عن املباراة.ويشكل الثنائي 
وابراهيموڤيتش  ميسي 
قوة هجومية هائلة للفريق 
الكاتالوني حيث سجال 14 

هدفا في 11 مباراة هذا املوس����م بواقع س����بعة 
أهداف لكل منهما.

وعل����ى اجلانب االخ����ر أع����رب البرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد عن 
رغبته في التواجد في مباراة اليوم أمام برشلونة 
وعزمه على تسجيل »عشرة أو عشرين« هدفا 
في مرمى برش����لونة ان كان ذلك ممكنا حيث 
قال ضاحكا: »أود أن أس����جل الكثير«، وخالل 

جميع املشجعني من ورائنا وأعتقد أننا أقوى، 
برش����لونة فريق قوي جدا، هذا األمر سيكون 
إيجابيا جدا في هذه املباراة وأنا واثق من أننا 

سوف نفوز«. 
وعن وعوده السابقة بتسجيل الكثير من 
األهداف وخاصة في مرمى كاسياس قال: »سيكون 
في هذه املباراة العديد من األهداف، وسيكون 
هناك الكثير ألننا ال نحب أن نسجل هدفا واحدا 

أو اثنني فقط، أود أن أسجل أهدافا كثيرة«.
هذا ويعتقد الس����ويدي أن الكالسيكو بني 
برش����لونة وريال مدريد هو »األكثر إثارة في 
العالم« ألن����ه يحتوي على أفضل الالعبني في 
عالم كرة القدم حيث أضاف: »شاهدت الكالسيكو 
في عدة مرات وهي حق����ا مباريات رائعة إلى 
جانب أنها تضم العبني كبارا على أرض امللعب، 
أعتقد أن ه����ذه املواجهات هي األكثر إثارة في 

العالم«.
وبات ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وزالتان 
ابراهيموڤيتش جاه����زا ملواجهة ريال مدريد 
اليوم.وأكدت صحيفة »ماركا« اإلس����بانية أن 
الثنائي شارك في تدريبات الفريق بعد شفائهما 
من اإلصابة. وغاب ميس����ي وابراهيموفيتش 

عندما تشير عقارب الساعة الى متام التاسعة 
مساء اليوم تتجه أنظار املاليني من عشاق كرة 
الق����دم في كل أنحاء العالم صوب س����تاد »نو 
كامب« في مدينة برشلونة االسبانية ملتابعة 
لقاء الس����حاب بالدوري االسباني بني فريقي 
برشلونة وريال مدريد »الكالسيكو« في املرحلة 
الثانية عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويس����تضيف برشلونة نظيره اللدود في قمة 
الليغا والتي ستش����هد صداما بني أكبر وأغلى 
العبي الكرة في العالم.ويس����عى حامل اللقب 
للفوز على منافس����ه العنيد ريال مدريد الذي 
يتصدر جدول املسابقة حاليا برصيد 28 نقطة 
وبفارق نقطة أمام برش����لونة بع����د 11 مباراة 

خاضها كل منهما.
وكانت احلرب االعالمية والنفسية قد انطلقت 
بني اجلانبني حيث كش����ف الس����ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش مهاجم برش����لونة عن رغبته 
في املش����اركة في الكالسيكو وعن طموحه في 
تسجيل العديد من األهداف في مرمى ريال مدريد 
حيث قال انه ال تساوره أي شكوك حول فوز 
البارسا، وقال إبرا لصحيفة سبورت: »سنقدم 
مباراة كبيرة وسنلعب كرة قدم جميلة وسيكون 

ريال مدريدبرشلونة
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والد ميسي: ابني سيقود برشلونة لحصد األلقاب كالسيكو ال ينسى بعد عودة رونالدو وراموس والبيول كاسياس يطلب من الالعبين كسر ثقة »العدو« بنفسه
صرح االرجنتيني جورجي ميس���ي والد املوهبة الفذة ليونيل إلذاعة »اونا اف ام« 
أنه يرى ابنه يلعب في مباراة الكالس���يكو االسباني. وأشار خورخي الى أن ابنه جاهز 
من الناحية النظرية للقاء الريال لكن القرار األخير س���يكون في أيدي اجلهازين الطبي 
والتدريبي لبرشلونة. وشعر جورجي مبدى احلماس الذي ظهر عليه ليونيل في عدم 
اضاعة حظوظه في املشاركة بالكالسيكو االشهر في العالم حيث يبذل ميسي مجهودا 
كبيرا في العودة بكل جاهزية إلى »نو كامب« خلوض اللقاء املنتظر مع زمالئه. واختتم 
جورج���ي تصريحاته بأن ابنه ق���ادر على الفوز بجميع االلقاب التي فاز بها املوس���م 

املاضي مجددا باالضافة إلى حصد كأس العالم مع االرجنتني في جنوب أفريقيا.

يبدو أن كل األمور تسير من أجل كالسيكو ال ينسى، فبعد شبه تأكد مشاركة 
كريس��تيانو رونالدو وسيرجيو راموس مع ريال مدريد. تأكد حسب العديد من 
التقارير مش��اركة كل من ليونيل ميس��ي وزالتان ابراهيموڤيتش مع برشلونة 
من��ذ الدقيقة االولى. ومن جانبه كش��ف راوول ألبيول عن وجود امكانية كبيرة 
ملشاركته، وكان الالعب تعرض الصابة في الركبة في مواجهة زيوريخ في دوري 
األبطال، لكن الالعب أكد لصحيفة اآلس أنه يعتقد أن حالته تس��مح له باملشاركة 
في هذه املباراة الكبيرة. وأكد البيول أنه س��عيد جدا ألن الفرصة جاءت له ليلعب 

في لقاء من أعظم املباريات في عالم كرة القدم.

ي���رى حارس ريال مدريد ايكر كاس���ياس أن فريقه قادر عل���ى هز ثقة العدو 
اللدود برش���لونة التي هي س���ر جناحه وذلك في حال فوز الفريق امللكي اليوم. 
وحسب التاريخ لبعض األندية التي حققت اجنازات متتالية، فإن خسارة مباراة 
مهمة يقلب كل شيء. ويبدو أن كاسياس مدرك لهذه احلقيقة التاريخية حيث قال 
لصحيفة آس: »هم اآلن متحمسون للغاية بعد الفوز على انتر ميالن، ولكن علينا 
نحن نزع هذه الثقة منهم«. وأض���اف: »الفرق بيننا قليل جدا وهو نقطة واحدة 
فقط، لكنهم سيسعون للفوز جلعل الفارق نقطتني لصاحلهم«. وكشف كاسياس 

عن اعتقاده أن التعادل مع العدو برشلونة لن يكون سيئا.

أشهر المواجهات في »الكالسيكو« خالل العقدين الماضيين
وبنتيجة كبيرة وإصرار من النادي 
الكاتالوني على عدم االستس����الم 
الدقيقة األخيرة وتسجيله  حتى 
لهدف من الصغير في السن كبير 
العطاء ميس����ي. تقدم الريال عبر 
نيس����تلروي في مناسبتني وعبر 
سيرجيو راموس. في املقابل تكفل 
ميسي بهذا األمر محرزا هاتريك في 
املبارة جعله أصغر من يسجل ثالثة 

أهداف في تاريخ الكالسيكو. 
وفي موسم 2008/2007: صفق 
الكاتالونيون ألبناء مدريد بعد فوز 
الريال 4-1 ولم تكن املباراة في حد 
ذاتها مهمة، لكن أهميتها وتاريخيتها 
كانت في اصطفاف العبي برشلونة 
لتحية العبي ري����ال مدريد الذي 
ضمن لقب الليغا قبل الكالسيكو. 
أهداف من راوول، روبني، هيغوين 
أكبر  الريال  ونيستلروي منحت 
فوز له في األلفية اجلديدة وكان 
هدف حفظ ماء الوجه من تييري 

هنري.
وفي موسم 2009/2008 انتقم 
برشلونة بقوة ولقن الريال درسا 
6-2 في قل����ب البرنابيو. وتلقى 
ريال مدريد أحد أكبر هزائم النادي 
امللكي في تاري����خ مواجهاته مع 
البرس����ا الذي كان قدم موس����ما 
إس����تثنائيا وثاني أكبر هزمية له 
على أرضه أمام الكاتالونيني بعد 
5-0 كرويف الش����هيرة في 1974، 
انتقم جنوم البرسا على تصفيقهم 
في كالسيكو املوسم املاضي شر 
انتقام وأمطروا ش����باك منافسهم 
بنصف دزن أهداف تقاس����مها كل 
من هنري، بويول، ميسي وبيكيه 
مقابل هدفني لهيغوين وسيرجيو 

يحس����م الليغا رغم أنه في الدور 
األول..ولم يكن أحد يشعر بقيمة 
هذا الفوز للريال إال بحلول مايو 
من العام التال����ي، القصة هي أن 
لقب الليغا في هذا املوسم حسم 
باملواجهات املباشرة بني الناديني، 
فبعد فوز النادي امللكي في الذهاب 
الفريقني  بهدفني نظيفني وتعادل 
في مباراة العودة بالكامب نو 3/3 
توج الريال بطال إلسبانيا لتفوقه 
في املواجهات املباش����رة.. املباراة 
ليست بالشهيرة لكن اللقب الذي 
جاء بسببها كان أشهر..والهدفان 

كانا لراوول ونيستلروي.
وش����هد موس����م 2007/2006: 
تعادل الفريقني 3-3 ..وهو أمتع 
تعادل في أكبر مباراة في العالم..
مب����اراة جتس����د كلم����ة واحدة.. 
اإلصرار، إصرار من اجلانبني لكن 
بصورة مختلفة. إصرار من النادي 
امللكي عل����ى مواجهة الصعوبات 
التي واجهت����ه قبل املباراة والتي 
جعلت ال����كل يتوقع أن يخس����ر 

وألقت عليه كل ما في يدها، ليس 
فقط ما خف حمله بل أي شيء حتى 
وصل األمر إلى قذفه برأس خنزير. 
هدفا البرس����ا في اللقاء كانا عن 
طريق »خائن« آخر لكن بالنسبة 
جلماهير الريال ه����ذه املرة وهو 
لويس إنريكي باإلضافة إلى هدف 
من برتغالي جديد هو سيماو العب 

أتلتيكو مدريد حاليا.
وف����ي موس����م 2006/2005: 
فاز برش����لونة 3-0 عندما صفق 
البرنابي����و لرونالدينيو، ورمبا 
تكون هذه املباراة هي األقرب لقلب 
رونالدينيو، فكون مشجعي الفريق 
املنافس –وأي منافس- يصفقون 
لك وأنت الس����بب الرئيس����ي في 
خسارتهم الكبيرة فهذا يعني أنك 
صنعت شيئا كبيرا جدا، إيتو تكفل 
بإحراز اله����دف األول ثم تفجرت 
طاق����ات البرازيل����ي املوهوب في 

الشوط الثاني وأحرز هدفني.
وفي موس����م 2007/2006 فاز 
ري����ال مدري����د 2-0 وكان ف����وزا 

يحمل كل »كالس����يكو« عبقا 
وسحرا، لكن دائما ما نبحث عن 
األفض����ل من بني األفض����ل، وفي 
استطالع رأي عبر مواقع االنترنت 
واس����تفتاء حول أش����هر وأهم 9 
مواجهات بني البرسا والريال في 
ال� 20 س����نة األخيرة جاءت هذه 
املواجهات القوية التي كانت أولها 
في موسم 1994/1993 وانتهت بفوز 
برشلونة 5-0، وكانت ليلة امللك 
روماريو..وهي مباراة ال تنس����ى 
للنج����م البرازيلي روماريو الذي 
سجل هاتريك، بجانب قذيفة كومان 
وهدف إيفان من متريرة روماريو 
أيضا.وفي موسم 1995/1994 فاز 
ريال مدريد 5-0 وانتقم زامورانو 
بشدة للريال، وكان انتقال مايكل 
إلى ريال  الودروب من برشلونة 
مدريد قد حمل معه رياح النتائج 
الرائعة، الودروب تألق في املباراة 
بجانب زاموران����و وصنع هدفني 
منهما هدف قاتل على الكرة ومررها 
للهداف التش����يلي زامورانو الذي 
تألق وبرهن عن قدرات عالية محرزا 

ثالثية هو اآلخر مثل روماريو.
وفي موس����م 2002/2001: فاز 
ريال مدري����د 2-0 بتوقيع زيدان 
وماكمامنان على ملعب نو كامب في 
ذهاب قبل نهائي دوري األبطال.. 
والكل كان يتوقع مباراة نارية في 
مب����اراة العودة لكن الريال قضى 
عليها متاما بانتصاره على البرسا 

في عقر داره بهدفني نظيفني.
وشهد موسم 2003/2002: فوز 
برشلونة 2-0 في مباراة شهدت 
عودة اخلائن لويس فيغو حيث 
حرقت جماهير البرسا صور فيغو 

مرآة كاسياس ومليون كرويف
سمير بوسعد

ال تعّرج على القصر األحمر ونافورة األس��ود اذا كنت في غرناطة 
بل س��لم على كبرياء عبدالرحمن الداخل »صقر قريش« واعبر بوابة 
االندلس الى عالم من نوع اخر واقصد بوابات س��تادالكبار في اقليم 
كاتالونيا واحجز تذكرة »الكالس��يكو« في س��تاد »نوكامب« واجلس 
لتس��تمتع مبش��اهدة املاليني في ملحمة »الكاالكتيكو«، واحمل معك 

مرآة لترى فرحتك اذا كنت برشلونيا او مدريديا الن كل اسبانيا 
ومن عيد فيها بالعيد األضحى ومن ذبح من احفاد العرب وال 

تقرب كثيرا من الفرحة او احلزن النك ستذبح نفسك في 
النهاية خاسرا او فائزا.

هذه وصايا او رؤى كثي��رة يفكر فيها ماليني من 
املش��جعني في بق��اع العالم حتى ان جن��وب افريقيا 
وعمال ستاداتها الستضافة مونديال 2010 سيهربون 
م��ن العمل كرما لعيني املواجه��ة الكبرى في العالم 
بعد كالسيكو البومبونيرا بني بوكاجونيورز وريفر 
بلي��ت االرجنتينيان رغم وج��ود نكهة التانغو بني 
الفريق��ني املتحاربني اليوم وصغار دييغو مارادونا 

من ميسي الى غاغو وهيغوين.
فالتصريحات النارية التي انطلقت عشية املباراة 

»الس��حاب« كانت رهيبة ومنها جنم هولندي »طائر« 
م��ع الكاتالوني��ني في فريق االح��الم يوهان كرويف 

مدرب منتخ��ب كاتالونيا احلالي حيث ق��ال من الرائع 
ان ترى مستوى فريقك يتفوق على افضل انديه اوروبا 

وتراهم يدكون شباك احلصون مرة تلو االخرى، مؤكدا ان 
مستوى برشلونة في املوسم املاضي كان افضل من ايام »فريق 

االحالم« في 1982، فنع��ت الفريق باملمتع«.واضاف اخلبير الهولندي 
»برش��لونة أفضل من ريال مدريد مبليون مرة، وان »امللكي« يحتاج 
حالي��ا للتأقلم رغم أن��ه في صدارة »الليغا« وهذا س��يؤثر عليهم في 
»االحد الكبير«، وعلى الطرف االخر، اكد »ريال »مدريد إيكر كاسياس 

أنه يرى الغرمي برشلونة »عبر مرآة السيارة«.
وقال كاس��ياس في مؤمتر صحافي »برشلونة فريق يلعب جيدا، 

وس��تكون مب��اراة األحد قوية للغاية، ولكن حلس��ن احل��ظ أنا أرى 
برش��لونة حاليا عبر مرآة السيارة«، وهنأ كاس��ياس كال من ليونيل 
ميس��ي وزالت��ان إبراهموڤيتش جنمي برش��لونة عل��ى التعافي من 
اإلصابة، مش��يدا في الوقت ذاته بالعبني آخرين من النادي الكاتالوني 
بقول��ه »أصعب الكرات التي أتصدى لها هي تلك التي تخرج من قدمي 

تشافي هرنانديز وأندرياس إنييستا«.
وقال احلارس الدولي »ال أعرف فريقا يلعب بنفس املس��توى 
دوم��ا، أعلم أن هناك مقارن��ة بيننا وبني برش��لونة، ولكن 
صفوفنا تضم الكثير م��ن الالعبني اجلدد، باإلضافة إلى 
مدرب جديد، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لالنس��جام 
مع��ا«، وتابع »رمب��ا تك��ون هناك بع��ض األفضلية 
لبرش��لونة الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، 

ولكننا نتصدر الدوري حاليا«.
وملعرفة حجم كريس��تيانو رونال��دو العائد من 
االصابة م��ع امللكي أكد مدافع برش��لونة جيرارد 
بيكي رغبته في هزمية غرميهم ريال مدريد بثالثية 
نظيفة، وقال »أمتنى أن تظل شباكنا عذراء في هذا 

اللقاء وأن تنتهي املباراة بفوزنا بهدفني أو ثالثة«.
وتابع »رمبا يلحق كريس��تيانو رونالدو باللقاء، 
وأن��ا صديقه وأعرف أنه عانى من اصابة حرمته من 
املشاركة في الفترة املاضية، لذا فسأذكر نفسي بهذا 

األمر في أي التحام معه«.
وم��ن رأي لبرازيلي ق��ال داني الفيش البرش��لوني 
امتنى مشاركة النجم رونالدو النه يظن بوجوده سيصبح 
»الكالس��يكو« أكثر اثارة وأكثر حماس��ا ومثل هذه املواجهات 

بحاجة الى العبني كبار متثل أفضل أندية العالم.
 واخيرا وليس اخرا، ضع املوقع الرسمي لصحيفة »ماركا«االسبانية 
استفتاء حول اللقاء وكان كالتالي »نظرا للمباراة بشكل عام، من تفضل 
ومن تتوقع للفوز بالكالس��يكو؟«، فكان التصويت: لبرش��لونة:%67 
مقابل 33% ريال مدريدف. واخيرا، ال تنس ما يراه كاسياس و»مليون 

كرويف« وجتنب كاكا عند الشدائد.


