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ميسي لكسر صمود كورتوا

مودريتش: «الكالسيكو» مختلف

على الرغم من سجل 
ليونيل  جنم برشلونة 
ميسي التسجيلي املميز 
في مباريات ريال مدريد 
بالدوري اإلسباني بصفة 
خاصة، وجميع البطوالت 
بصفة عامة، إال أن هناك 
لعنــة ضربــت احلس 
التهديفــي للبرغــوث 
«امليرينغي»  لقاءات  في 

بالفترة املاضية.
ليونيل ميسي لعب 
أمــام ريال  ٢٧ مباراة 
مدريــد في مســابقة 
الدوري اإلسباني حتى 
اآلن، وسجل ١٨ هدفا، 
وصنع تســعة آخرين، 
وفــي جميع البطوالت 
شــارك فــي ٤٣ لقاء، 
وسجل ٢٦ هدفا، وصنع 

١٤ غيرها. األزمة تكمن في أن ليونيل ميسي فشل في آخر 
ســت مواجهات أمام ريال مدريد في هز شــباك احلارس 
البلجيكي تيبو كورتوا، وهذا شيء يحدث للمرة األولى للنجم 

األرجنتيني في مواجهاته أمام الريال.
النجم األرجنتيني فشل في آخر أربع مواجهات بالدوري، 
منها مباراة غاب فيها بسبب اإلصابة التي انتهت بخماسية 
للبرسا، وفي موسم ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنصف نهائي كأس امللك لم 
ينجح أيضا في هز شباك «امليرينغي» في لقائي الذهاب واإلياب.
واآلن ليونيل ميســي أمامه فرصة كبيرة لكســر اللعنة 
أمام ريال مدريد، والتســجيل أخيرا في مرمى تيبو كورتوا 
بعد ست مواجهات سابقة، خاصة أن دفاع «امليرينغي» مير 

بفترة ليست باجليدة.

قال العب ريــال مدريد، الكرواتي لــوكا مودريتش، عقب 
اخلسارة املفاجئة أول من أمس في دوري األبطال أمام شاختار 
دونيتسك، إن فريقه ال يتحسر على ما مضى وسيكون أفضل 

بكثير في مباراة الكالسيكو امام برشلونة غدا.
وقال مودريتش الذي سجل هدفا جميال في شباك شاختار: 
نعرف جيدا أن مباراة الكالسيكو مختلفة وهي غاية في األهمية 
وال ميكن أن نتحسر على ما مضى. يجب علينا أن نفكر ونستعد 
ونرتاح لنقدم أفضل ما لدينا في مباراة السبت، وأنا متأكد أننا 

سنكون أفضل بكثير.

«زيزو» يواجه مقصلة اإلقالة

املخاطرة براموس واردة

مشاركة ألبا تتحدد اليوم

برباتوف: الشك في زيدان سخيف.. 
وميسي «األفضل»

كشــفت مصادر صحافية إســبانية، 
أن زيــن الدين زيدان مهــدد باإلقالة من 
تدريب ريــال مدريد في حال اخلســارة 

أمام برشلونة غدا.
«زيــزو» يواجه انتقادات الذعة عقب 
الــدوري  املتتاليتــني فــي  اخلســارتني 
اإلسباني أمام قادش وفي دوري األبطال 

أمام شاختار.

وفي حــال تعرضــه للخســارة أمام 
برشلونة في الكالسيكو غدا فإن املعطيات 
ســتتغير على الرغم مــن ثقة بيريز في 

إمكانياته.
هذا، وأكدت املصادر نفسها، أن إدارة 
امللكــي بــدأت مفاوضاتهــا مــع املدربني 
االيطالي ماسيمليانو أليغري واألرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينيو.

أفادت صحيفة «ماركا» بأن مدافع ريال مدريد 
اإلسباني سيرجيو راموس واصل التدريب منفردا 

في جلسة تدريبات الفريق، التي أقيمت امس.
وكان صاحب الـ ٣٤ عاما تعرض لضربة قوية 
في ركبته في مواجهة قادش يوم السبت املاضي، 
غاب على إثرها األربعاء أمام شاختار دونيتسك 
األوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ماركا أن فكرة ريال مدريد 
هــي أن يعمل رامــوس مع املجموعــة اليوم في 
التدريب األخير قبل الكالسيكو، لكن السؤال هو 
ما إذا كان ســيرجيو سيصل في أفضل الظروف 

في موقعة كامب نو.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أنه بالنظر 
إلى املوقف الذي مير به «امليرنغي» بعد الهزميتني 
األخيرتني أمام قادش وشاختار، فإن النجم األندلسي 
سيلعب أمام برشلونة ما لم يكون األمر ينطوي 

على مخاطرة كبيرة.
وذكــر التقرير أن رامــوس ميكن أن يخوض 
الكالســيكو دون أن يكون سليما ١٠٠٪، حيث له 

سوابق في ذلك.

بدأ برشــلونة امس استعداداته ملواجهة ريال 
مدريد غدا على ملعــب كامب نو ضمن مباريات 

اجلولة السابعة «الليغا».
وخاض «البارسا» تدريباته األولى امس قبل 
لقاء الكالسيكو بيومني بعد أن حصلت املجموعة 
على راحة ســلبية من التدريبات األربعاء بقرار 

من املدير الفني الهولندي رونالد كومان.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد 
عاد جوردي ألبا إلى تدريبات برشــلونة بشكل 
طبيعي وبات من املمكن حلاقه بلقاء الكالسيكو.
وتعرض ألبا إلصابة في أوتار الركبة بساقه 
اليمنى خالل مباراة إشبيلية يوم ٥ أكتوبر ومن 

وقتها لم يشارك مطلقا مع فريقه.
وبعد غيابه عن مباراتي خيتافي وفيرينكفاروزي 
أصبح ألبا جاهزا الستعادة مكانه في اجلهة اليسرى 
وإعادة الوافد اجلديد سيرجينو دست إلى مركزه 

الطبيعي كظهير أمين بعدما عوض غياب ألبا.
وأكد التقرير أن مران اليوم سيحسم ما إذا كان 

جوردي ألبا ميكنه بدء الكالسيكو أم ال.

يعتقد مهاجم مان يونايتد وتوتنهام 
السابق، البلغاري دمييتار برباتوف، أن 
التشكيك في املدير الفني لريال مدريد، 
الفرنســي زين الدين زيدان، يعد أمرا 

سخيفا. 
وعاش زيدان أسبوعا سيئا للغاية، 
حيث تلقى امليرينغي هزميتني متتاليتني 
على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو، األولى 
أمام قادش في الدوري اإلسباني والثانية 
على يد شاختار دونيتسك األوكراني في 
دوري أبطال أوروبا، ما جعل التكهنات 
تشير إلى إمكانية إقالته في املستقبل 

القريب.
في حني قال برباتوف، في تصريحات 

نشرتها صحيفة «آس» اإلسبانية: الشك 
في زيــدان أمر ســخيف، كيف ميكنك 
القول بأن مدربــا مثل زيدان يتعرض 
لضغوط؟ ألنه خسر مباراتني؟ ألم يخسر 
مــن قبل أم ماذا؟ وتابع: جماهير ريال 
مدريد حتب زيدان، ليس فقط ملا قدمه 
كالعب، ولكن أيضا كمدرب، لكن انتقاده 
اآلن هي وسيلة خللق توتر ال داعي له.

وسئل برباتوف عن جنم برشلونة، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، وتوقعاته 
له في مباراة الكالسيكو غدا: ال يهمني 
كيف سيلعب ميسي نهاية هذا األسبوع، 
ألنه سيكون دائما من األفضل، هذا لن 

يتغير.

«كالسيكو الكبرياء» 
بني برشلونة وريال مدريد غدًا

بعد الهزمية املفاجئة على يد قادش املغمور ٠-١، ثم اخلسارة 
بثالثة أهداف لهدفني أمام شــاختار دونيتســك األوكراني في 
دوري أبطــال أوروبا، يحتاج ريال مدريد لتصحيح مســاره 
غدا السبت في مباراة كالسيكو الدوري اإلسباني أمام غرميه 
التاريخي برشلونة وذلك على ملعب «كامب نو» ضمن املرحلة 

السابعة من املسابقة.
ولم يظهر الريال حتت قيادة مدربه الفرنســي زين الدين 
زيدان بالشكل املأمول في املوسم احلالي رغم نتائجه اجليدة 

في البداية، والتي تدهورت مبرور الوقت.
ريال مدريد صاحب املركز الثالث واجه برشلونة على ملعب 
كامب نو في ٢٠١٨ وتعرض لهزمية كاســحة ١-٥ تسببت في 

إقالة املدرب جولني لوبتيغي.
وفي الوقت الذي نال فيه زيدان قدر أكبر من االحترام في 
النادي امللكي، وســيتم الصبر عليه أكثر من أي مدرب ســابق 
مــن أجل تصحيح مســار الفريق، فإن الهزميــة في مواجهة 
الكالسيكو املقبلة ستدفع النادي إلى دوامة من األزمات.

وقال زيدان عقب مباراة شاختار: «أنا املسؤول، الشوط 
األول كان سلبيا لفريقي لذا فهو أمر لم أقم به على النحو 
األكمل، أنا املدرب وعلي أن أجد احللول». وأضاف: «عانينا 
بعض الشيء على كل األصعدة، لكن فوق كل شيء على 
مستوى الثقة، وهي الشيء األكثر أهمية». وأشار: «الشيء 
املهم بالنســبة لنــا اآلن هو التحلي بالهــدوء، كانت ليلة 

سيئة... علينا حتسني األمور».
برشلونة بدوره تعرض ألول هزمية حتت قيادة مدربه 
الهولندي رونالد كومان عبر اخلســارة بهدف دون رد أمام 

خيتافي، لكن الفريق صحح مساره واكتسح فرينكفاروش املجري 
بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا الثالثاء. وسجل 

البرازيلــي فيليب كوتينيو هدفا في تلك املباراة ليواصل 
تطوره الالفت مع برشــلونة بعــد نهاية فترة إعارته 

مع بايــرن ميونيخ األملاني. ولعــب كوتينيو حتت 
رأس احلربــة في الوقت الذي قام فيه األرجنتيني 
ليونيل ميسي بدور املهاجم الوهمي، لكنه حتى 
اآلن لم يسجل سوى هدفني من ضربتي جزاء خالل 
خمس مباريات خاضها مع برشلونة هذا املوسم.
لكن كومان ال يشعر بالقلق على األسطورة 
ميسي قبل أول مواجهة كالسيكو يخوضها وهو 

على رأس اجلهاز الفني لبرشلونة.
ويفتقد برشلونة جهود حارسه األملاني مارك 
اندري تير شــتيغن في ظل اســتمرار تعافيه 
من جراحة في الركبة، كما يغيب خوردي البا 

وصامويل اومتيتي.
كمــا يفتقد الريال العديــد من العبيه وفي 
مقدمتهم داني كارفاخــال ومارتني اوديغارد 
وادين هازارد، كما غاب ســيرخيو راموس 
عــن مواجهــة شــاختار لكنــه قــد يلحق 
بالكالســيكو. وتنطلق املرحلة الســابعة 
من الدوري اإلسباني اليوم مبواجهة التشي 
مع ڤالنسيا. ويلتقي غدا أيضا أوساسونا 
مع أتلتيك بلباو، وأشــبيلية مع ايبار، 

واتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس.

 جدول املباريات بتوقيت الكويت

اجلمعة
إسبانيا (املرحلة ٧)

١٠:٠٠beIN sports HD٣التشي ـ ڤالنسيا
 السبت

٥:٠٠beIN sports HD١برشلونة - ريال مدريد
٧:٣٠beIN sports HD٦أوساسونا - بلباو
٧:٣٠beIN sports HD٣اشبيلية - ايبار

١٠:٠٠beIN sports HD٣اتلتيكو مدريد - بيتيس

ديل بوسكي: التوقع صعب

مونويرا يضبط القمة

أكد املدير الفني السابق 
للمنـــتخب اإلسبــــاني 
ڤيسنتي ديل بوسكي أنه 
«مــن الصعب حتديد من 
سيكون في حالة أفضل» 
في الكالسيكو املنتظر غدا 
بعــد البداية غير املوفقة 
لــكل مــن ريــال مدريــد 
وبرشــلونة في املوســم 

احلالي (الليغا).
وأقــر ديل بوســكي، 
الــذي قلــل مــن شــأن 
االنتكاسات التي يواجهها 

الفريقان في بداية املوســم، بأن «الريال 
والبارســا متقاربان نوعا ما على الرغم 

من صعوبــة حتديد من 
سيصل إلى املباراة بشكل 
الكالسيكو دائما  أفضل. 
ما يكون لقاء خاصا، وما 
يجب أن ننتظره هو تقدمي 
صورة جيدة». وأوضح 
«هــذه املباريات ال عالقة 
لهــا ببعضهــا البعــض، 
وال عالقة لها أيضا بأننا 
فــي بداية املوســم. املهم 
هو أن نحل موقفا ســيئا 
للغايــة وأن نتمكــن من 
إقامــة املباريات. كان من 
املســتحيل توقع هذا الوضع قبل أشهر، 

ولكن من واجب اجلميع التكيف معه».

أعلنت رابطة الدوري 
اإلســباني رسميا امس 
أســماء حــكام مبــاراة 
الكالسيكو بني برشلونة 
وريال مدريد املقررة غدا 
على ملعب «كامب نو» 
ضمن مباريات املرحلة 

الـ ٧ من الليغا.
موقــع  وبحســب 
«ديفينســا ســينترال» 
اإلســباني، فقد أسندت 
رابطــة الليغــا مبــاراة 
كالســيكو الــدور األول 

للحكم مارتينيز مونويرا بينما سيكون 
احلكم خوسيه ماريا سانشيز في غرفة 

تقنية الڤيديو (ڤار).

مارتينيــز  وقــاد 
مونويرا ٢٤ مباراة كان 
ريال مدريد أحد طرفيها 
طــوال مســيرته حيث 
فــاز امليرنغــي معه في 
١٥ مباراة وتعادل في ٥ 

وتلقى ٤ هزائم.
قــاد مونويرا  بينما 
٢١ مبــاراة لبرشــلونة 
فاز البارسا في ١٥ منها 
وتعــادل فــي ٣ وهــزم 

مثلهم.
وكانت آخــر مباراة 
قادها مونويرا لريال مدريد هي األولى 
في املوسم للميرنغي ضد ريال سوسيداد 

التي انتهت بنتيجة ٠-٠.

ديل بوسكي

مارتينيز مونويرا

«الليغا» حتتفي باملواجهة األهم عامليًا
تســتعرض رابطة الدوري اإلسباني 
لكــرة القدم (الليغا) مباراة الكالســيكو 
املقــررة غدا في ٧ معالم شــهيرة بقارات 
العالم مثل جســر البرج فــي لندن ودار 
أوبرا سيدني وبرج الساعة في كولومبيا، 
وذلك لالحتفال بـ «مباراة كرة القدم األكثر 
أهمية على املستوى الدولي». وأوضحت 
الرابطــة أن «برشــلونة وريــال مدريــد 
ســيتواجهان للمرة الـ ١٨١ في الليغا في 
عطلة نهاية األســبوع، واألماكن التي مت 
اختيارها لوضع السجادة احلمراء متثل 
دعوة لكل العالم كي يشاهد الكالسيكو، 
ورســالة بأن الليغا تدعــوك إلى احلدث 

الرئيسي لها هذا املوسم».
وللموعــد املرتقب الذي ســيقام على 
ملعــب «الكامب نو»، اختيــرت ٧ معالم 
من بينها أيضا ســاحة الذكرى في داكار 
(السنغال)، واحلصن األحمر في نيودلهي 
(الهند)، وهيكل الوعاء بساحة هدسون 
(نيويــورك، الواليــات املتحدة)، وقصر 

نوروز في دوشانبي (طاجيكستان) ودار 
أوبرا سيدني.

وأعلنــت «الليغا» أنه ســتكون هناك 
أنشطة إضافية في املدن السبع، مبا في ذلك 
عروض لكرة القدم احلرة وحفالت ملشاهدة 
املباراة مباشرة في سينما السيارات احمللية 
واحلانات الرياضية وأماكن العرض العامة.

وقــال أوســكار مايو، مديــر األعمال 
والتسويق والتنمية الدولية في «الليغا»، 
ان الرابطة «تتشرف بدعوة العالم ملشاهدة 
الكالسيكو في عطلة نهاية هذا األسبوع. 

من لندن إلى داكار».
وأضاف أن «وضع السجاد األحمر في 
جميع أنحاء العالم يجلب اإلثارة والترفيه 
والتألق واالنتشــار العاملي لهذه املباراة 

ولرابطة الليغا».
وأبرز املسؤول أن «مشاهدة برشلونة 
يلعب أمام ريــال مدريد هو دائما عرض 
رائع، ومع العالم كمتفرج، نحن على يقني 
بأن بهذه النسخة لن يكون األمر مختلفا».


