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هاجم الهولندي ماركو ڤان باسنت 50
أفضل العب في أوروبا ثالث مرات 
سابقا، مدرب مان يونايتد االجنليزي 
السير اليكس فيرغسون إلصراره 
على ترك املهاجم االجنليزي الدولي 
وين روني على أرض امللعب خالل 
مباراة بايرن ميونيخ األملاني األخيرة 

في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم 
رغم إصابته، وقال مدرب منتخب 
هولن����دا س����ابقا )2008-2004( 
لصحيفة »دايلي ميرور« البريطانية: 
»عندما رأيت روني يعرج في بداية 
املباراة أمام بايرن صليت كي يستبدل 

بسرعة«.

ڤان باستن ينتقد فيرغسون إلشراك روني 
فتح يواكيم لوف مدرب منتخب 
أملانيا لكرة القدم الباب أمام عودة 
البارز كيفن  محتملة للمهاج���م 
كوراني الى صفوف الفريق بعدما 
قال إنه سيدرس التراجع عن قراره 
بإبعاد الالعب عن املنتخب. وتعهد 
لوف س���ابقا بعدم ضم كوراني 

مطلقا بعدما ترك الفريق غاضبا 
في اواخر عام 2008 اثر استبعاده 
من تشكيلة مباراة ضد روسيا في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
العالم لكنه قال إن مهاجم شالكه 
س���يكون ضمن حسابات اجلهاز 

الفني للمنتخب األملاني.

لوف يدرس إعادة كوراني 

)رويترز(العبو برشلونة يحيون جماهيرهم في قلب »سانتياغو برنابيو« بعد الفوز على ريال مدريد 

الصحف: برشلونة 
صفع ريال 

»الملكي« يحتاج 100 مليون يورو

شوستر: الفردية للبرشا.. وڤالدانو: اللقب لم يحسم  ميسي: برشلونة قادر على قهر أي منافس 

ڤان در ڤارت: كاكا كان جاهزًا %100

أشادت الصحف االسبانية 
الصادرة امس بفريق برشلونة 
وعنون��ت »أل بايس« اليومية: 
»ك��رة برش��لونة غي��ر قابلة 
للبح��ث«، أم��ا صحيفة »أس« 
الرياضيةاليومية املوالية لريال، 
فكتبت »فاز الفريق األفضل«، 
وحيت »الفانغارديا« الكاتالونية 
لبرشلونة،  الس��لطة«  »ضربة 
وأش��ادت »أل بيريوديك��و« 
بهدفي ميسي وبدرو اخلارقني. 
وأشارت الصحف الى تغلب روح 
البالوغرانا على ريال وجنومه، 
فكتبت »بوبليكو«: »ال ماس��يا 
)مرك��ز تدريب الناش��ئني في 
برش��لونة حيث نش��أ ميسي 
وبدرو( يهزم مدريد«، في حني 
اعتبرت »أل موندو« ان »ريال 
مدريد أصبح عاريا بفعل كرة 

القدم«.
وحللت صحيفة »ال موندو 
ديبورتيڤو« الرياضية: »مركز 
تأهيل الناش��ئني تف��وق على 
األم��وال« معتب��رة ان املاليني 
التي صرفها ريال لم تدر نفعا 

على فريق العاصمة.
واعتب��رت »أل باي��س« ان 
ميسي »حل اللغز«، حول هوية 
الالعب االفضل، اذ تغلب على 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ان »نظرة  وأضافت »م��اركا« 

شابي حسمت الليغا«.

يحتاج ري���ال مدريد لالعبني 
اثنني هما مايكل إيسيان محور خط 
وسط تشلسي االجنليزي الذي لن 
تقل تكلفته عن 50 مليون يورو، 
ولظهير أيسر، العب فيورنتينا 
ڤارغاس الذي لن تقل تكلفة هذا 
املركز ع���ن 20 مليون يورو، اما 
املركز األخير الذي يحتاجه ريال 
حلسم أمره هو صانع ألعاب خلف 

رونالدو هيغوين ويستطيع اللعب 
كخط وسط عادي في حال استعاد 
كاكا مستواه وإن لم يستعد يلعب 
بدال منه في حال كان هدف ريال 
مدريد رياضي���ا وليس جتاريا 
فحس���ب، الكالم هن���ا كثير عن 
الفرنسي فرانك ريبيري  النجم 
الذي يقال إن تكلفته أصبحت 30 

مليون يورو.

عاش النجم األرجنتيني ليونيل ميس���ي ورفاقه ليلة 
ال تنسى، وقال ميسي »لقد أظهرنا الليلة )اول من أمس( 
أننا قادرون على قهر أي فريق آخر، عندما نعمل بش���كل 

جماعي«.
وأضاف »كانت مباراة مغلقة، غلفها الكثير من االحترام 
بني الفريقني، الش���يء األهم هو أننا عدنا ملوقع الصدارة 

مجددا«.

ولدى س���ؤاله حول ما إذا كان انتصر على البرتغالي 
كريستيانو رونالدو جنم ريال مدريد، بعد أن تفوق عليه 
في جائ���زة أفضل العب في العالم في ديس���مبر املاضي، 
قال ميس���ي بتواضعه املعتاد »ال، ما حدث هو أننا كفريق 

تفوقنا«.
وأنهى النجم األرجنتيني املتوهج حديثه بالقول »مازال 
أمامنا الكثير من املباريات الصعبة، املهمة لم تنته بعد«.

رغم هزمية ريال مدريد، لم يؤثر 
ذلك على االحترام املتبادل بني الالعبني 
واملسؤولني س���واء داخل امللعب أو 

خارجه.
وقال خورخي فالدانو املدير العام 
لريال مدريد: أهنئ برشلونة »على 
اللعب بش���كل رائع حقا« ولكنه أكد 

أن »الصراع على اللقب لم يحس���م 
بعد«.

وأوض���ح برند شوس���تر العب 
برش���لونة وريال مدريد سابقا في 
حتليله للمباراة عبر شاشات التلفاز 
أن »برشلونة أظهر تفوقه على ريال 

مدريد في كل مشهد فردي«.

أعلن مدرب ريال مدريد مانويل بلليغريني القائمة امللكية 
دون احتوائها على اس����م كاكا الالعب البرازيلي الذي كلف 
ريال مدريد 68 مليون يورو وسجل هدفا حاسما واحدا حتى 
اآلن. فالصراع كبير وصف فيه ممثل كاكا املدرب بلليغريني 
باجلبان ألنه قام باستبدال كاكا ليظهر وكأن الالعب البرازيلي 
هو السبب في اخلروج من الدور الثاني في دوري األبطال.

كاكا منذ ذلك احلني لم يقم بأي تصريح عن إصابته ولم 
يتكلم املدرب كذلك حول هذا األمر، وهو أمر غريب فقد اعتدنا 

الكالم من قبل النجوم واملدربني عن اإلصابات لالعبني املؤثرين 
كم����ا أن ڤان در ڤارت قال باحل����رف الواحد قبل بضعة أيام 
»كاكا جاهز 100% لكنني أريد أن أقاتل من أجل اللعب مكانه«. 
عدم تصريح كاكا وعدم سماعنا بخضوعه لفحوصات طبية 
وتكرار االمر نفسه أنه يتدرب في صالة األلعاب الرياضية 
وعدم تعليق بلليغريني على األمر يجعلنا نفكر بأمر أبعد 
من إصابة، خاص����ة أن تصريح ڤان در ڤارت يبدو كمن زل 

لسانه وقد يكون عقابه نهاية املوسم بالرحيل.

 لم يتمكن ريال مدريد وماليينه من 
ايقاف قاطرة برشلونة وفرقة ميسي، اذ 
وقف عاجزا أمام عباقرة املدرب جوسيب 
غوارديوال الذين تركوا بصمة تاريخية 
جديدة ف���ي عقر دار العاصمة امللكية 
االس���بانية في موقعة »الكالسيكو« 
بفوز صريح بهدفني للمعجزة ميسي 
و»التلمي���ذ« النجيب ب���درو، وضعا 
برشلونة على قمة ترتيب »الليغا« في 
املرحلة احلادية والثالثني، انتزعه من 
ملعب »سانتياغو برنابيو« الذي عاش 
هزة أخرى من االستقالليني الكاتاالن 

بعد مجزرة العام املاضي 2-6.
ثالث نقاط تفرق برشلونة عن ريال 
مدريد، وهو اليزال مبحرا في مسيرة 
دفاعه عن لقبه في دوري ابطال أوروبا 
حيث تأهل الى نصف النهائي ملواجهة 
انتر ميالن االيطالي، في حني خرجت 
مجموع���ة املدرب التش���يلي مانويل 
بلليغريني من الباب الضيق أمام ليون 

الفرنسي في الدور الثاني.
فاحت رائحة النخبة من مستطيل 
برنابيو الرائع، خصوصا عندما بدا ان 
أصحاب االرض ينوون قض مضاجع 

ڤيكتور فالديس، لكن غوارديوال حبك 
خط دفاعه كما لم نره من قبل.

القائد كارليس بويول تسلم اجلبهة 
اليمنى وجي���رار بيكيه واالرجنتيني 
غابري���ال ميليتو في القلب يعاونهما 
الظهير البرازيلي ماكسويل يسارا، في 
حني أغلق سيرجيو بوسكتس واملالي 
سيدو كيتا احملاور الوسطية افساحا في 
املجال لشابي في صناعة اللعب وكان 

خارقا بتمريرتني حاسمتني.
واحتف���ظ غواردي���وال باندريس 
انييستا على مقاعد االحتياط مفضال 
عليه بي���درو رودريغيز على اجلهة 
اليسرى كما قام البرازيلي دانيال الفيش 
بدور فاعل على اجلناح االمين، ولعب 
ميسي مبفرده في خط الهجوم في ظل 
غياب السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
بس���بب االصابة، وه���و مركز مغاير 
للعمالق الصغير اذ كان يتألق سابقا 

على املمر االمين.
لم يتأخر »اجلوهرة« ميسي بالتوغل 
في عمق دفاع امليرينغيس، فاستقبل 
لولبية ش���ابي وغمز بيمناه احلارس 
كاسياس الذي بدا عاجزا عن مقارعة 

اسطورة جديدة ال يتوقف عن تقدمي 
املزيد من االبتكارات النادرة.

سبعة أهداف مليس���ي في لقاءات 
الكالسيكو، و27 في الدوري هذا املوسم 
ليعزز موقعه في صدارة الئحة الهدافني، 
أما في مختلف املس���ابقات فقد سجل 

هدفه ال� 40 هذا املوسم.
بعد االس���تراحة، فتح غوارديوال 
علبته الس���حرية، فحول بويول الى 
اجلهة اليس���رى، وأع���اد ألفيش الى 
اخللف، ودفع مباكسويل الى الوسط، 
كي يحافظ أكثر على الكرة، ثم يدورها 

ويباغت اخلص���م النائم بكرة مرتدة 
قاتلة، قبل ان يدفع بانييستا صاحب 
القدرة الهائلة على االحتفاظ بالكرة.

وأض���اف غواردي���وال ان »عم���ل 
بلليغيرني )مدرب ريال( رائع.

تع���ني علينا مراقبة كريس���تيانو 
رونالدو جيدا.

تكتيكيا، عملنا على تنظيم وتوزيع 
الالعب���ني ث���م االنطالق ف���ي العمق 

بسرعة.
ضغطنا كثيرا على قلبي الدفاع«.

البالوغرانا أثمرت خسارة  هيمنة 
قاسية لريال هي السادسة عشرة على 
ارضه امام برشلونة في تاريخ لقاءات 

الفريقني.
هذه الهيمنة حملت منافسة رديفة، 
خرج منها ميسي متفوقا على البرتغالي 
كريس���تيانو رونال���دو اذ بدا خارج 

مستوياته املعهودة.
ومير ميسي بفترة رائعة كانت اخر 
محطاتها رباعيت���ه النادرة في مرمى 
ارس���نال االجنليزي في اياب نصف 

نهائي دوري ابطال اوروبا.
حض���ر رونال���دو واالرجنتين���ي 

غونزالو هيغواي��ن جسدي��ا وغاب��ا 
فعليا، فحاول بلليغرين��ي تنش���يط 
فريقه من خالل الزج بغوتي وراوول 
والفرنس���ي كرمي بنزمية، لكن قطار 
مدريد توقف في عقر داره حتت انظار 
املشجعني الذين لم يتمكنوا من التعبير 
عن غضبهم س���وى بانتقاد تبديالت 

املدرب التشيلي«.
كان غوارديوال متواضعا كالعادة 
ورغم تنظيمه العبيه بطريقة مدهشة، 
اال انه ختم: »الفضل يعود الى الالعبني، 

وال أملك الكثير من األسرار«.
وواصل اشبيلية صحوته بفوزه 
الثمني على مضيفه ملقة 2-1. وانفرد 
اشبيلية باملركز الرابع برصيد 51 نقطة 

بفارق 3 نقاط.
وتغلب ڤياريال على س���بورتينغ 
خيخون بهدف لالوروغوياني دييغو 
غودين في الدقيقة 16 وارتقى الى املركز 

السادس موقتا.
وعمق خيتافي جراح مضيفه خيريز 
صاحب املركز االخير بالفوز عليه بهدف 
لرافائيل لوبيز غوميز )60(. وتعادل 

تينيريفي مع بلد الوليد 0-0.

عرش الملكي في قبضة »ميسي كاتالونيا«
أسقط ريال مدريد في »الكالسيكو« وانفرد بصدارة »الليغا«

غوارديوال: الفضل لالعبين 
بلليغريني: خصمنا أفضل منا

قال مدرب ريال مدريد التشيلي مانويل بلليغريني: »أجبرنا برشلونة 
على خسارة الكثير من الكرات وجنح في ترجمة فرصته االولى. مررنا 
بسلسلة ناجحة لكن خصمنا أفضل منا حاليا. يبقى 21 نقطة في الدوري 
ولن نستسلم من اآلن، وسنحارب حتى النهاية. ظهر برشلونة واثقا من 
الك����رة خصوصا عندما يكون متقدما. افتقدنا للصفاء في اللعب. كانت 
املباراة أساس����ية، لكن ال أعتقد ان برش����لونة يشعر من اآلن بإحساس 
الفوز في اللقب«. وعن استمراره قال بلليغريني: »لست أنا من يجيب 
على هذا السؤال«. من جهته، كان مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال 
متواضعا كالعادة ورغم تنظيمه العبيه بطريقة مدهشة، قائال »الفضل 

يعود الى الالعبني، وال أملك الكثير من األسرار«.

برشلونةريال مدريد
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المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة
المرحلةالمباراة

برشلونة � ديبورتيڤو
32امليريا � ريال مدريد

اسبانيول � برشلونة
33ريال مدريد � ڤالنسيا

برشلونة � خيريز
34سرقسطة � ريال مدريد

ريال مدريد � أوساسونا
35ڤياريال � برشلونة

برشلونة � تينيرفي
36مايوركا � ريال مدريد

اشبيلية � برشلونة
37ريال مدريد � بلباو

برشلونة � بلد الوليد
38ملقة � ريال مدريد

نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو متأثرا بالهزيمة         )رويترز(

مارادونا يشيد 
بميسي وينتقد 

غاغو وميليتو 
أشاد أسطورة كرة القدم 
األرجنتيني دييغو مارادونا 
بأداء ميس��ي، وش��اه��د 
مارادون��ا تسجيال للمباراة 
لالطمئن��ان عل��ى العبي 
األرجنتني املش��اركني في 
صف��وف الفريق��ني وهم 
إل��ى جان��ب ميس��ي كل 
م��ن غونزال����و هيغوين 
وفيرنان��دو غاغو وغابرييل 
ميليتو وذلك قبل شهرين 
فقط من نهائيات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.
وأوضح مارادونا املدير 
الفني للمنتخب األرجنتيني 
أنه من املثير أن يش��ارك 
أربعة العب��ني أرجنتينيني 

في مباراة الكالسيكو.
واوضح أن غاغو العب 
ريال مدريد افتقد في هذه 
املعهود  املباراة مس��تواه 
افتقد ميليتو مدافع  بينما 
برش��لونة الق��درة عل��ى 
الرقاب��ة اللصيقة ملهاجمي 
ريال مدري��د »رقابة رجل 

لرجل«.


