
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ١ ديسمبر ٢٠١٠ 

 قال العب وســـط ريال مدريد شـــابي  48 
ألونســـو لقناة «غول تي في»: «لقد كانوا 
األفضل على كل األصعدة. يبقى ان نتعلم 
مـــن األخطاء التي ارتكبناها. من الواضح 
ان الدوري اليزال طويال. سنرى مع الوقت 

اذا كنا سنتخطى هذه الهزمية».
  وحتدث ظهير برشلونة الدولي الفرنسي 

أريك أبيدال عن املباراة «املرجع»: «سنعتبر 
هذا املباراة مبثابـــة املرجع. انها النتيجة 
الكاملة لنا، لقـــد قدمنا مباراة كبيرة بعد 

استعدادنا املكثف لها».
  وأضاف أبيدال ان مفتاح الفوز في املباراة 
كان «احملافظـــة على الكرة. كلما احتفظنا 

بالكرة متكنا من فرض طريقة لعبنا». 

 تذمر االرجنتيني خورخي ڤالدانو املدير الرياضي 
في ريـــال مدريد من طريقة ادارة املـــدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
  ولم يكن ڤالدانو راضيا عن جلوس مورينيو طوال 
املباراة وردة فعله الباردة جتاه النتيجة الساحقة لالعبي 
املدرب جوسيب غوارديوال: «لم يقم بأي تصحيح في 

اللقاء. حتى انه لم يترك مقاعد البدالء». 

 ڤالدانو متذمر من مورينيو  الونسو: كانوا األفضل.. وأبيدال يعتبرها «المرجع» 

 برشلونة: العب بعيد يا «ريال» 

(أ.پ)   شافي يسجل الهدف األول لبرشلونة في مرمى إيكر كاسياس  

 .. وداڤيد ڤيا الهدف الثالث.. 

 وبيدرو يسجل الهدف الثاني.. 

 ... ويضيف الرابع لبرشلونة والثاني له.. 

(أ.پ)  .. وجيفرين يختتم اخلماسية في شباك ريال مدريد   جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي فاز مبعركة «نوكامب» على رونالدو  

 ميسي يستحق المديح
  واإلشادة إلبداعه 

 مهمة النجم ليو ميسي هي هز الشباك.. غير انه لم 
يفعلها ورغم ذلك اعتبر اجلميع أن الفتى األرجنتيني 

الالمع كان النجم األبرز في فوز برشلونة.
  قال أندريس إنييستا، صاحب متريرة الهدف األول 
في اللقاء الذي أحرزه تشاڤي، عن ميسي «إنه العب 

متكامل، إذا لم يحرز األهداف، يصنعها».
  واتفـــق الظهيـــر البرازيلـــي دانـــي ألڤيش مع 
زميله في النـــادي «في فريقنـــا ال تفيده األهداف 
وحدهـــا، بل العمـــل. قيل الكثير عن أن ميســـي ال 
يسجل أمام مورينيو، ان ڤيا لم يعد يحرز أهدافا..

حســـنا، في املباراة صنع ميســـي األهـــداف وڤيا 
أحرزها».

  ورغم أن األهداف استعصت على ميسي طيلة ٩٠ 
دقيقة، اال انه كان عنصرا جوهريا في فريقه.

  واصل النجم خلخلة الدفاع، وأجبر ريال مدريد على 
فرض رقابة زائدة عليه، واستغل هو تركيز العديد 

من األعني عليه لتمرير كرات قاتلة لزمالئه.
  وهكذا جاءت التمريرتان اللتان منحهما لديڤيد 
ڤيـــا في الدقيقتني ٥٤ و٥٧ ليحـــرز األخير الهدفني 
الثالث والرابـــع، اللذين أجهزا على معنويات ريال 

مدريد وحسما اللقاء.
  وقال إنييســـتا «لقد قدم (ميسي) مباراة رائعة 
كاجلميع.. صنع األهداف يعادل في أهميته إحرازها. 
ولم يعـــد ليو يدهشـــني ألننـــي أراه كل يوم في 

التدريبات».
  كان ميسي أحرز أهدافا في املباريات العشر املاضية 
علـــى التوالي، ورفع مببـــاراة األمس عدد اللقاءات 
التي لم يتمكن فيها من هز الشباك أمام فرق يدربها 

مورينيو إلى ٨ لقاءات.
  لكن لم يبد أن األمر يهمه كثيرا أو مدربه غوارديوال. 
فعندما سئل املدير الفني الكاتالوني عن ميسي كان 

أول ما صدر عنه صيحة إعجاب قوية.
  وقال «من أفضل من ميسي؟ إنه األفضل في كل 
شـــيء. أراه وهو يتدرب كل يوم. واليزال عمره ٢٣ 

عاما فقط. إنه ببساطة األفضل». 

فالديز دون ان يحتسب احلكم 
ركلة جزاء.

  وانقذ سيرخيو راموس مرماه 
من هدف ثالث بتصديه لتسديدة 
ڤيا وهي في طريقها الى املرمى 
(٤٨)، ومرر ميسي كرة على طبق 
من ذهب الى تشافي داخل املنطقة 
فتدخل كاسياس اال انها تهيأت 
امام تشافي مجددا فسددها بيمناه 

في الشباك اخلارجية (٥٢).
  وجنح ڤيا في تسجيل الهدف 
الثالث عندما تلقى كرة من ميسي 
داخل املنطقة فاطلقها بيمناه في 
الزاوية اليمنى البعيدة لكاسياس 

.(٥٥)
  وسجل ڤيا هدفه الشخصي 
الثاني والرابع لفريقه إثر تلقيه 
كرة من ميســـي ايضا فكســـر 
مصيدة التسلل فتابعها بني ساقي 

كاسياس داخل املرمى (٥٧).
  ودفع مورينيو باملدافع الفارو 
اربيلوا مكان البرازيلي مارسيلو 

لتعزيز خط الدفاع.
  وتدخـــل كاســـياس ببراعة 
للتصدي لتسديدة قوية لبويان 
كركيتش، بديل ڤيا، وحولها الى 

خارج امللعب (٧٧).
  وختم جيفـــرن بديل بدرو، 
املهرجان بهدف خامس إثر تلقيه 
متريرة عرضية من بويان (٩٢).

وطرد راموس في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع. 

حيث دخلت مرماه ٦ اهداف فقط، 
امام هجوم برشلونة االقوى في 

الدوري (٣٧ هدفا).
  ولعب برشـــلونة بتشكيلته 
الكاملة فيمـــا غاب االرجنتيني 
غونزالو هيغواين عن صفوف 
ريال مدريد بسبب االصابة ولعب 

مكانه الفرنسي كرمي بنزمية.
  وكاد االرجنتينـــي ليونيل 
التقدم لبرشلونة  ميسي مينح 
من تسديدة ســـاقطة من داخل 
بالقائم االمين  املنطقة ارتطمت 

للحارس ايكر كاسياس (٥).
  وجنح تشافي هرنانديز في 
افتتاح التسجيل عندما استغل 
متريـــرة رائعـــة مـــن اندريس 
انييستا داخل املنطقة فارتطمت 
امامه ليلعبها  بكعبه وتهيـــأت 
ساقطة فوق احلارس كاسياس 
(١٠) وكاد االرجنتيني انخل دي 

ماريا يـــدرك التعادل من هجمة 
منســـقة انهاه بتســـديدة قوية 
ابعدها فيكتور فالديز بصعوبة 

الى ركنية (١٣).
  وكاد الفرنســـي اريك ابيدال 
يخدع حارس مرماه فالديز عندما 
حـــاول ابعاد متريـــرة عرضية 
لرونالدو باجتاه بنزمية بيد ان 
فالديز ابعدها الى ركنية لم تثمر 

.(١٥)
  وعزز برشلونة تقدمه بهدف 
ثان عندمـــا تلقى داڤيد ڤيا كرة 
داخل املنطقـــة فتوغل ولعبها 
عرضية تصدى لها كاســـياس 
وتهيأت امام بـــدرو رودريغيز 
الذي تابعها بسهولة داخل املرمى 
(١٨). وانقذ كاسياس مرماه من 
هدف ثالث بتصديه النفراد بدرو 

.(٢٧)
  وتوترت االعصاب عندما قام 
رونالدو بدفع مدرب برشلونة 
جوزيب غوارديوال الذي رفض 
اللعب،  الكرة ملواصلة  تسليمه 
فكان نصيـــب البرتغالي بطاقة 
صفراء على غرار حارس مرمى 
برشلونة فالديز الذي احتج كثيرا 

على رونالدو.
  وكاد رونالدو يقلص الفارق 
من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار 
القائم االمين لفالديز (٣٥)، ثم 
العرقلة  الـــى  تعرض رونالدو 
داخل املنطقة من قبل احلارس 

١-٠ (٢٠٠٧ )بهدف وحيد سجله 
البرازيلي جوليو باتيستا.

  وهي اخلسارة االولى لريال 
مدريد في الدوري هذا املوســـم، 
واالولى له بعد ٢٦ مباراة متتالية 
دون خسارة في مختلف املسابقات 
وحتديـــدا منـــذ ســـقوطه امام 
برشلونة بالذات ٠-٢ في ١٠ ابريل 
املاضـــي، واالولى بقيادة مدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
الفوز    واستحق برشـــلونة 
النـــه كان االفضل فـــي املباراة 
ولقن رجـــال البرتغالي جوزيه 
مورينيو درسا في فنون اللعبة 
من خـــالل التمريرات القصيرة 
واالنتشار اجليد في رقعة امللعب 
واللمسات الفنية وكان بامكانه 

اخلروج بغلة اكبر.
  في املقابـــل، اخطأ مورينيو 
التسلل  باالعتماد على مصيدة 
امام جنوم برشلونة وتسبب في 
االهداف اخلمسة القاتلة ووجد 
النادي امللكي صعوبة كبيرة في 
الدخول في اجواء املباراة خاصة 
مع ســـيطرة النادي الكاتالوني 
على وســـط امللعـــب حيث لم 
يسمح لالعبيه وكان ابرز العبيه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الذي حاول اكثـــر من مرة لكن 

دون مساندة من زمالئه.
  واستسلم دفاع ريال مدريد 
الذي كان االقـــوى قبل املباراة 

 أحلق برشلونة حامل اللقب 
التقليدي  خسارة مذلة بغرميه 
ووصيفه ريال مدريد بخماسية 
نظيفة في موقعة «الكالسيكو» 
وانتـــزع منه صـــدارة الدوري 
االســـباني لكرة القدم في ختام 

املرحلة الثالثة عشرة.
الى    ورفع برشلونة رصيده 
امام  ٣٤ نقطة بفـــارق نقطتني 
النادي امللكـــي الذي تراجع الى 

املركز الثاني.
  وهـــو الفـــوز اخلامس على 
التوالي لبرشـــلونة على ريال 
مدريد في الكالسيكو في االعوام 
الثالثة االخيرة بعد ٢-٠ و٦-٢ 
موسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩ و١-٠ و٢-٠ 

موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠.
  كما هي املرة اخلامســـة التي 
يفوز فيها برشلونة على ريال 
فـــي تاريخ  مدريد بخماســـية 

مواجهة الفريقني.
  كما هو الفوز الـ ٦٣ لبرشلونة 
مقابل ٦٨ خسارة في ١٦١ مباراة 
مع النادي امللكـــي في الدوري، 

والفوز
  الـ ٨٢ في مختلف املسابقات 
مقابل ٩٥ خسارة في ٢١٣ مباراة 
فـــي مختلـــف املســـابقات بني 

الفريقني.
  يذكر ان املـــرة االخيرة التي 
تغلـــب فيها ريـــال مدريد على 
برشلونة في نوكامب كانت عام 

 برشلونة  ريال مدريد 

 ٥ ـ ٠ 

 عندما يتحول انتقام برشلونة
  إلى فنون وإبداع في كرة القدم  

 تقييم برشلونة 
 ٧  ڤالديز 

 ٨  أبيدال 

 ١٠  بويول 

 ٩  ألفيش 

 ٩  بيكيه 

 ٨  بيدرو 

 ١٠  شاڤي 

 ١٠  أنييستا 

 ٨  بوسكيتس 

 ١٠  ڤيا 

 ١٠  ميسي 

 ١٠  غوارديوال 

 ال أحد  األسوأ 

 ميسي  األفضل  

 تقييم ريال مدريد 
 ٥  كاسياس 

 ١  راموس 

 ٤  بيبي 

 ٤  كارڤاليو 

 ٢  مارسيلو 

 ٤  ألونسو 

 ٣  خضيرة 

 ٢  أوزيل 

 ٢  دي ماريا 

 ٤  رونالدو 

 ٢  بنزمية 

 ٤  أربيلوا 

 ٤  السانا 

 ٣  مورينيو 

 راموس  األسوأ 

 كاسياس  األفضل 

 اعترف مدرب برشـــلونة جوسيب غوارديوال 
للمقربني منه في أكثر من مناسبة بأنه خالل املواجهة 
أمام إنتر ميالن في مباراتي ذهاب وإياب في أبريل 

من العام احلالي قد خان نفسه.
  واعترف كذلك بأنه قد فرط في الفوز بســـبب 
«العنصر مورينيو»، بعد أن قلق كثيرا من منافسه. 
وبعد سبعة أشهر ويوم واحد طغت السعادة عليه، 
فقد أنهى حســـابا معلقا مع املدرب البرتغالي في 

عملية انتقام، اخذت شكل كرة قدم.
  وقال مورينيو بعد حلظـــات من املباراة «إنها 
الهزمية األكبر في مشواري، لكنها سهلة الهضم. 
شـــديدة الســـهولة: فقد كانت هزمية دون فرص 

للفوز».
  وشدد على أن «فريقا قدم كل ما لديه، واآلخر 

كان سيئا جدا. إنها هزمية مستحقة متاما».
  لم تصـــل كلمات مورينيو إلى ســـمعهم، لكن 
بالنسبة جلماهير برشـــلونة كانت الليلة األكثر 
دفئا وسط الليالي الباردة. فقد عاشت في «كامب 
نو» مباراة ستتذكرها ألعوام، متكن خاللها رجال 
غوارديوال «القصار» من البقاء على وفائهم جتاه 
طريقة لعبهم بلمســـات ســـريعة ولعب جماعي 
وســـرعة.. فعلوا ذلك حتديدا أمام الغرمي األكبر، 
الذي يقوده شخص يعشق الكبرياء، على نفس هذا 

امللعب في أبريل بعد أن قرر رفض كرة القدم.
  بيد أن العبيه لم يكن مبقدورهم أمس رفض الكرة، 

أو قبولها ألنهم لم يروها أساســـا طيلة األمسية. 
وهكذا وبعد ٤٦٤ مباراة كمدرب، خســـر مورينيو 
كما لم يخسر من قبل، ألنه لم يسبق لفريق دربه 

أن هزم ٥-٠.
  وبعد الفوز ٢-٦ في مايو عام ٢٠٠٩ على ملعب 
«سانتياغو برنابيو» جاءت ٥ -٠ في ٢٩ نوفمبر 
هذا العام على «كامب نو». ووصل عدد االنتصارات 
املتتالية لبرشلونة على غرميه األكبر ريال مدريد 
إلى خمسة مرات متتالية، أحرز فيها ١٥ هدفا ولم 

تهتز شباكه سوى مرتني فقط.
  متثل كل تلك أرقاما إلمتاع جماهير برشلونة، 
رغم أن األرقـــام ال تعكس دائما ما يحدث. ألنه ال 
كريستيانو رونالدو وال ليونيل ميسي متكن من 
التخلص من أشباح املاضي: فالبرتغالي خاض ست 
مباريات أمام برشـــلونة لم يسجل فيه هدفا، كما 
لم يســـبق لألرجنتيني أن سجل أهدافا في ثماني 

مباريات خاضها أمام فرق يدربها مورينيو.
  غير ان كريستيانو أنهى ليلته مهانا، أما ميسي 
فكان سعيدا ألنه ولو لم يسجل أهدافا كان عنصرا 

جوهريا لفوز فريقه من البداية إلى النهاية.
  ليلة االحتفال بدت طويلة لبرشـــلونة، وريال 
مدريد كان رده الوحيـــد «الصمت املطبق» عقب 
اللقـــاء، فقد كان من الصعـــب على العبيه خارج 
امللعب ان يفســـروا بالكالم ما عجزوا ان يظهروه 

بالكرة داخله. 


