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 يبـــدو ان امللل قد أصاب كريســـتيانو رونالدو من تكرار ســـؤاله عن  45 
حركة «االسبالدينها» التي قام بها أمام أتلتيكو مدريد بلعبه الكرة بظهره 
خالل املباراة التي فاز بها فريقه بهدفني نظيفني، ورد رونالدو على نفس 
الســـؤال في املؤمتر الصحافي بالقول «أنا أقوم بحركات استعراضية في 
بعـــض االحيان، ومن ال يعجبه فليغلق عينيه أو ليغلق التلفاز»، أما عن 
الكالسيكو نفسه فأكد رونالدو أن املباراة ليست حاسمة ملستقبل «الليغا» 

معترفا في الوقت ذاته بأن اخلاسر قد يتأثر نفسيا بعض الشيء. 

 أثيرت تكهنات حول اهتمام تشلسي حامل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم بجوســـيب غوارديوال املدير الفني لبرشـــلونة اإلسباني، من أجل 
خالفة اإليطالي كارلو أنشيلوتي، إذا أراد األخير الرحيل عن تدريب النادي في 
نهاية املوسم. وتردد أن أنشيلوتي يشعر بالضجر بسبب إقالة مساعده السابق 
راي ويلكينز. ومع استقالة مدير الكرة فرانك ارنيسني مؤخرا، وتأجيل رحيله 
إلى نهاية املوسم، أوضحت صحيفة «تلغراف» أن تشيلسي يسعى الستقطاب 

تكسيكي بيغيريستاين مدير الكرة السابق لبرشلونة، خلالفة ارنيسني. 

 تشلسي مهتم بغوارديوال خلفًا ألنشيلوتي  رونالدو: من التعجبه حركاتي فليغلق عينيه 

 برشلونة وريال مدريد.. «كالسيكو حديد»

 انتخابات كاتالونيا تتقاطع
  مع القمة الكروية 

  
  على وقـــع االنتخابات في إقليم كاتالونيـــا تنطلق املباراة 
املوعـــودة، وال ميكن توقع نتيجتها، ولكـــن يتوقع ان تكون 
مثيرة، ســـتكون أكثر جاذبية من نتيجة تبدو شبه مؤكدة في 
الصراع على الفوز برئاسة احلكومة احمللية. الثنائي ليو ميسي 
ـ كريســـتيانو رونالدو يفوز على ألســـنة املواطنني باكتساح 
على الثنائي خوســـيه مونتيا وأرتور ماس، الوحيدين اللذين 
يتمتعان بإمكانية حقيقية للعيش في قصر «الغنيراليتات»، مقر 
احلكومة كاتالونيا. هناك يتحدد مصير استقالل كتالونيا التي 
كانت قدميا احملرك األكبر لالقتصاد االسباني قبل أن تغرق اآلن 
في أزمة عميقة. وأعرب نادل في حانة «ميتغشن»، التي تبعد 
أمتارا قليلة من الطريق الرئيســـي في برشلونة، عن التحدي 
قائال «هل ســـيأتي مورينيو هذا إلى هنا كي يتفوق علينا؟». 
هناك، وســـط البطاطس واخلبز والطماطم والقهوة والسجق، 
كانت مباراة برشلونة بقيادة جوسيب غوارديوال وريال مدريد 
بقيادة جوزيه مورينيو، محور احلديث على جميع الطاوالت، 
تقريبا. يتفق إريـــك هيرنانديز مدير «صحيفة كاتالونيا» مع 
ذلك «انتخابـــات تثير قدرا من الترقب أقـــل مما تفعل مباراة 

الكالسيكو في نو كامب.
  ورمبا زاد من اختالط االنتخابات مبباراة «الكالسيكو»، وجود 
رئيس برشـــلونة الســـابق جوان البورتا في سباق املرشحني 
بعد انتقاله من الكرة إلى السياسة.لم يكتف البورتا بذلك، بل 
استأثر لنفســـه بجانب من البطولة بعد أن قرر «التعاقد» مع 
ممثلة إباحية، هي ماريا البييـــدرا، في صفقة لم تكن نهايتها 
سعيدة. وقالت املمثلة «في املاضي كان ينظر لي برغبة واآلن 

تركني مهملة».

 بويول: ليست مباراة 
مورينيو 

  
  قـــال كارلـــس بويـــول قائد 
أمام  برشلونة: «ليســـت مباراة 
مورينيو. إنها مباراة برشـــلونة 
وريال مدريد». أما رئيس النادي 
الكاتالوني ساندرو روسيل فكان 
قد صرح بأن «أغلب أعضاء النادي 
يعتقدون بأن علينا اســـتقباله 
بـــأن نكون  بتشـــجيع فريقنا، 
محترمني ومتمدنـــني ومهذبني. 

علينا التركيز في شأننا».

 غوارديوال غّير
  موعد التدريب 

  
  قرر مدرب برشلونة جوسيب 
العمل  غوارديوال تغيير خطة 
من خالل إقامة التدريب األخير 
فـــي الســـاعة (٦) مســـاء بدال 
مـــن الســـاعة (١١) صباحا مما 
سيعطيه احلق في الظهور في 
املؤمتر الصحافـــي بعد مدرب 
ريال مدريد جوزيه مورينيو. 
وفي السياق نفسه، خاض العبو 
اليومي في  برشـــلونة مرانهم 
مدينة خـــوان غامبر الرياضية 
بـ (١٨) العبا مع «الرديف» مبا 
فيهم املصابـــان تياغو الكنتارا 

وغابرييل ميليتو.

 هيغواين: يمكننا الفوز
  

  أكـــد مهاجـــم ريـــال مدريد 
األرجنتيني غونزالو هيغواين أن 
االستحواذ على منطقة املناورات 
فـــي منتصف امللعب هي مفتاح 

الفوز.
  وأوضـــح هيغواين للموقع 
الرسمي لريال مدريد أنه «لكي 
نحقق الفوز ينبغي علينا أن نقدم 
مســـتوانا املعهود، ميكن لريال 
مدريد أن ينتصر في نو كامب. 

 بيبي: أريد البقاء مع «الملكي»
  

  أعرب مدافع «امللكي» البرتغالي كليبــــر بيبي عن رغبته في البقاء 
مع ريال مدريد لســــنوات طويلة ومتكنه من التوصل إلى اتفاق نهائي 
مع مســــؤولي النادي لتجديد عقده. وصرح بيبي لقناة «ال سيكستا» 
اإلســــبانية قائال «أريد البقاء لســــنوات أخرى في ريال مدريد. رغبتي 
تتمثل في االستمرار هنا والتجديد هي مسألة تتوقف على وكيل أعمالي 
والرئيس فلورنتينو بيريــــز»، وأضاف «النادي يعلم أنني أريد تقدمي 
كل ما بوسعي على أرض امللعب. لدي ٢٧ عاما ويسعدني أن أشكل جزء 

من تاريخ هذا الفريق». 

 جماهير «نوكامب» تخشى المدرب 
البرتغالي المشاكس 

  
  «اليوم وغدا ودائما، مع برشـــلونة في القلب»، جملة قالها قبل 
عدة أعوام البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي حتول اآلن إلى «عدو» 
لكاتالونيـــا، حتديدا قبل زيارته األولـــى إلى «نوكامب» كمدير فني 

للغرمي األكبر ريال مدريد.
  وعاد املدرب وقال قبل فترة ليست ببعيدة هذه املرة: «لن يغفروا 
لي أبدا أنني منعتهم من الفوز بدوري األبطال في سانتياغو برنابيو»، 
متيقنا من أن جماهير كاتالونيا لن تتذكر له عمله كمســـاعد لبوبي 
روبســـون ولويس فان غال في برشلونة، قبل أن يبدأ العمل كمدير 

فني. 

 «سبورت» لتحطيم األرقام القياسية 

   مارادونا: «الملكي» تحول
  من «دعارة» إلى جماهيري 

  
  أكدت صحيفة «سبورت» الكاتالونية ان الشغف الذي توقظه املباراة 
يحطم األرقام القياســــية» بالنظر إلى أن املباراة قد حتدد الكثير بشأن 

قمة الدوري االسباني ورمبا لقب البطولة.
  وقال رافاييل مارتني فازكيز، جنم ريال مدريد الســــابق، «ســــتكون 
مباراة مثيرة، بأسلوبي لعب مختلفني، بطريقتني مختلفتني في البحث 
عن املرمى وعن الفوز. إنها أفضل ما ميكن رؤيته في الوقت احلالي على 
مستوى العالم». ويعتقد خوسيه أنطونيو كاماتشو، املدير الفني األسبق 
للمنتخب االسباني، أن «الكالسيكو لن يكون حاسما، ألن هناك العديد 
من اجلوالت مازالت متبقية في الدوري. لكنها ســــتكون مباراة جديرة 
باملشــــاهدة».ألنه يركز على مقاعد البدالء، ويعتقد األرجنتيني دييغو 
مارادونا، الذي كشف مؤخرا عن إعجابه الشديد بالبرتغالي، أنه يعرف 
الســــبب: «عندما وصل مورينيو كان ريال مدريد أشبه ببيت للدعارة. 

اآلن الفريق يلعب كما يريد هو وكما تريد اجلماهير». 

 تستقطب مباراة «الكالسيكو» بني برشلونة وريال مدريد على ملعب «نو كامب» اليوم األضواء 
ويأمل مدرب ريال مدريد القدير البرتغالي جوزيه مورينيو ان ينهي سلســــلة من النتائج السيئة 
لفريقه امللكي عندما يلتقي غرميه الكاتالوني التقليدي. وخالفا للعادة، فان االحتاد االسباني قرر 

اقامة املباراة اول ايام األسبوع نظرا إلجراء االنتخابات في مقاطعة كاتالونيا امس.
  ويتصدر ريال مدريد الوحيد الذي لم يخسر حتى االن الترتيب العام بفارق نقطة 

واحدة عن برشلونة، وال شك بان الفائز في املباراة سيوجه ضربة معنوية 
للخاسر، ذلك الن الفريقني نادرا ما يخسرا امام الفرق الضعيفة بدليل 

اهدارهما تسع نقاط فقط منذ بداية املوسم وحتى االن.
  اذا جنــــح مورينيــــو في حســــم باكــــورة مبارياته في 
«الكالســــيكو»، فان فريقه سيبتعد بفارق أربع نقاط، 
لكنه يواجه مدربا هو جوسيب غوارديوال ميلك سجال 
مثاليا منذ ان تسلم تدريب الفريق الكاتالوني حيث 
فاز في املباريات األربع التي اشرف فيها على قيادته 
في مباريات الكالســــيكو بينها نتيجة تاريخية 

قوامها ٦-٢ على ملعب سانتياغو برنابيو.
  وجنح مورينيو في التغلب على برشــــلونة 
على الصعيد األوروبي املوسم املاضي عندما كان 
مدربا النترميالن وسابقا عندما كان يشرف على 

تدريب تشلسي االجنليزي.
  وسبق ملورينيو ان عمل مترجما ملدرب برشلونة 
السابق االجنليزي الراحل بوبي روبسون اواخر 

التســــعينيات، قبل ان يصبح مســــاعدا للهولندي 
لويس فان غال في اجلهاز الفني لبرشلونة بعد ذلك 

مباشرة.
  وتشــــهد املباراة مواجهة داخل املواجهة بني جنمي 

الفريقني البرتغالي كريســــتيانو رونالدو واالرجنتيني 
ليونيل ميسي الفائزين بلقب افضل العب في العالم في 

السنتني االخيرتني.
  ويبدو كالهما في ذروة مســــتواه، ذلك الن رونالدو سجل 

١٥ هدفــــا حتى االن في الدوري احمللي بينها هاتريك في مرمى 
اتلتيك بلباو في مباراة فريقه االخيرة (٥-١)، وهدفان في مرمى 

اياكس امستردام (٤-٠) ضمن دوري ابطال اوروبا.
  ويتصدر رونالدو ترتيب الهدافني بفارق هدفني عن ميســــي الذي 

سجل بدوره ثالثية في مرمى امليريا (٨-٠)، وجنح في تسجيل هدف 
على االقل في مبارياته العشر االخيرة.

  ويقول صانع العاب برشلونة املتألق تشافي «نكن احتراما كبيرا لريال 
مدريد لكننا نلعب بطريقة جيدة ونحن في ذروة مستوانا».

  وفاز الفريق الكاتالوني في مبارياته الست االخيرة على التوالي وسجل خاللها 
٢٣ هدفــــا وجنح في احلاق الهزمية مبضيفه باناثينايكوس اليوناني ٣-٠ ليضمن 
تأهلــــه الى الدور الثاني من دوري ابطال اوروبــــا، واحلال تنطبق على ريال مدريد 

الذي فاز في املباريات السبع االخيرة له.
  ويقول رونالدو «ريال مدريد املوسم احلالي فريق مختلف متاما عن ريال مدريد املوسم 

املاضي حيث لم نخسر حتى االن ال في الدوري احمللي وال في دوري ابطال اوروبا».
  وميلك رونالدو ســــجال تهديفيا رائعا مع ريال مدريــــد يحلم اي مهاجم صريح في ان 
يكون في حوزته، ذلك النه ســــجل ٥١ هدفا في ٥٤ مباراة خاضها حتى االن منذ انتقاله الى 
الفريق امللكي قادما من مان يونايتد مقابل مبلغ قياسي بلغ ٩٤ مليون يورو، كما رفع رصيده 

االجمالي من االهداف في مسيرته الى ٢٠٣ و٢٠٤ اهداف.

  مورينيو وميسي في ذكريات «دراغاو»

 ..ويتأقلم على الرمال المشتعلة
 ذكرت الصحيفة الرياضية في 
برشلونة «موندو ديبورتيفو» 
ان مورينيو يشعر بالتأقلم على 
الرمال المشتعلة وكلما ازدادت 
حرارة األجواء الســـابقة على 
مباراة ما، كان شعوره أفضل. 
مسيرته في البرتغال وإنجلترا 
التي شهدت غرورا  وإيطاليا، 
مع زمالئه في المهنة وجماهير 

الفرق المنافسة، تؤكد ذلك».
  كما اعتبرت الصحيفة نفسها 

أن مجـــرد وجـــود البرتغالي 
«يشعل برشـــلونة»، السبب 
أمنية  الذي يبـــرر إجـــراءات 
غير مســـــبوقة ســــتتم يوم 

المباراة.
  وتبدو الصحافة المدريدية 
أكثر تســـامحا مع غوارديوال، 
المدير الفني المعتدل إلى حد 
بعيد مقارنة بمورينيو، رغم أن 
قطاعا منتقدا له قد ظهر مؤخرا 

في العاصمة االسبانية.

  وفي مباراة اإلياب للدور قبل 
العام  النهائي لدوري األبطال 
اقترب مورينيو من  الماضي، 
غوارديوال عند الخط وهمس 
له بكلمة فـــي واحدة من أكثر 
المواقـــف التي لفتت االنتباه. 
ولـــو تكـــرر المشـــهد اليوم، 
سينتفض «نوكامب» بالتأكيد 
الذي  البرتغالي،  المدرب  ضد 
يبدو وكأنه قد اســـتعذب دور 

«شـرير الفيلم». 

 قبل ٧ سنوات، كتب النجم األرجنتيني 
املتألق ليونيل ميسي السطر األول له في 
تاريخه مع نادي برشلونة االسباني من خالل 
مباراة ودية أمـــام فريق بورتو البرتغالي 

لتكون نقطة االنطالق لألسطورة ميسي.
  وشهدت هذه املباراة أول مواجهة مليسي 
مع املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 

الفني لبورتو آنذاك.
  ورغـــم كونها مبـــاراة ودية تخرج عن 
نطاق املنافســـة على األلقاب والبطوالت، 
فان مورينيو وميسي سيستعيدان ذكريات 

هذه املباراة اليوم. 
  ويدرك جميع املتابعني أن ميسي ميثل 
أحد مفاتيح الفوز وعناصر القوة في صفوف 
برشلونة بينما تضع جماهير ريال مدريد 
معظم آمالها على قدرات مورينيو اخلططية 
التي قاد بها الفريق للتألق وحتطيم األرقام 

القياسية في املوسم احلالي.
  وفي ١٦ نوفمبر ٢٠٠٣، ظهر ميسي للمرة 
األولى مع فريق برشـــلونة حيث كان في 
السادسة عشرة من عمره ولكن ذلك لم مينع 
املدرب الهولندي فرانك ريكارد املدير الفني 
لبرشلونة آنذاك من الدفع بنجمه األرجنتيني 
الناشـــئ في مواجهة فريق مورينيو الذي 
توج في العام التالـــي بلقب دوري أبطال 
أوروبا. وأقيمت هذه املباراة احتفاال بافتتاح 
ســـتاد «دراغاو» وجلأ خاللها ريكارد إلى 

االستعانة بعدد من الالعبني الشبان في قطاع 
الشباب والناشئني بالنادي، وشارك ميسي 
في منتصف الشوط الثاني من املباراة بدال 

من فرناندو نافارو.
  وكاد الالعب يســـجل هدفني لبرشلونة 
بعدما قدم أداء أبهر به اجلميع في املدرجات 

حيث شكل إزعاجا مستمرا لدفاع بورتو.
  على الرغم من ذلك، فشل ميسي في هز 
الشـــباك على مدار جميع املواجهات التي 
خاضها أمام الفرق التي يدربها مورينيو، 
بورتو البرتغالي وتشلسي اإلجنليزي وانتر 
ميالن اإليطالي، وهي القاعدة التي يسعى 

ميسي إلى حتطيمها اليوم.
  ورغـــم تكرر املواجهات بـــني مورينيو 
وميسي على مدار السنوات القليلة املاضي، 
تختلف مباراة اليوم عن سابقاتها ألن ميسي 
لم يعد هذا الناشئ الذي يبحث عن خطواته 
األولى مع الفريق الكاتالوني وإمنا أصبح 
أبرز جنـــوم الفريق كما أنه توج في العام 
املاضـــي بلقب أفضل العب في العالم لعام 

.٢٠٠٩
  وكذلك لم يعد مورينيو ذلك املدرب الذي 
يبحث عن املجد والبريق حيث كان تدريب 
بورتو هو البداية احلقيقية له وإمنا جنح هذا 
املدرب في حتقيق ذلك على مدار السنوات 
املاضية وأصبح من أفضل املدربني في العالم 

إن لم يكن أفضلهم على اإلطالق. 
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