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النجم بشار الشطي مع مروة أثناء تسجيل البروڤات لألوبريت الغنائي

أسعد البنوان مع خالد الروضان يتابعان آخر االستعدادات الستضافة املهرجان الكبير

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي يأمل مع رفاقه في إحراز »سداسية نادرة«               )أ.پ(

ناديه الذي ابصر النور قبل 110 
سنوات.

وقال البورتا »منر باهم حلظات 
في تاريخ النادي وانا واثق بان 
قوة روح الفريق الذي يتميز بها 

برشلونة ستمنحنا الفوز«.
وأغل���ب الظ���ن ان الفري���ق 
الكاتالوني سيخوض النهائي في 
غياب العب وسطه املتألق اندريس 
الذي أصيب في ساقه  اينييستا 
خالل املباراة ض���د اتالنتي وقد 

وسيشارك النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي اساسيا هذه املرة 
بعد ان نزل احتياطيا في الشوط 
اتالنتي وجنح في  الثاني ض���د 
تسجيل الهدف الثاني لفريقه من 

اللمسة االولى.
في املقابل اعتبر مدرب الفريق 
الشاب خوس���يب غوارديوال ان 
فريقه يريد ان ينه���ي العام في 
القمة، مش���يرا الى ان برشلونة 
س���يبذل قصارى جه���ده لتكون 

يغيب حتى نهاية العام احلالي.
وخرج اينييستا في الدقيقة 75 
من املباراة ليحل بدال منه بويان 
الفحوصات  كركيتش، وأظهرت 
األولية انه تع���رض الصابة في 
فخذه اليسرى. بيد ان البديل جاهز 
في شخص سيرجيو بوسكيتس 
الثالثة في  صاحب أحد االهداف 
مرمى اتالنتي والذي بدأ يفرض 
نفسه في التشكيلة االساسية في 

املوسمني األخيرين.

الثالثة ثابتة وقال في هذا الصدد 
»خسرنا نهائي كأس العالم لألندية 
مرتني امام ساو باولو عام 1992، 
انترناسيونال عام 2006،  وامام 
وآمل ان تكون الثالثة ثابتة ونرفع 
الكأس املرموقة في سماء أبوظبي 

هذه املرة«.
في اجلهة املقابلة، اكد رئيس 
استوديانتيس روبن ماتياس ان 
فريقه قادر على تكرار اجناز عام 
1968 عندم���ا رفع الكأس القارية 

االتحاد الستعادة التوازن أمام القادسية

ميسي األفضل حسب موقع »سوبر«

 غوارديوال يزور األهلي القطري

حرس الحدود لقطع خيوط »الغزل« بالمحلة 
تعادل الحالة والمالكية 

الفوز السابع للفيصلي

اتحاد اليد اللبناني يكشف خطة 
إعداد المنتخب لـ»اآلسيوية«

سعدان منزعج من كأس أفريقيا 

السويق يبتعد في الصدارة

يأمل االحتاد بالنهوض من كبوته عندما يحل ضيفا على القادسية 
اليوم في املرحلة الثالثة عش����رة من الدوري الس����عودي كرة القدم. 
وتلعب اليوم مبارات����ان، فيلعب األهلي مع احلزم والفتح مع الرائد. 
ويحل االحتاد ضيفا ثقيال على القادس����ية حيث يتطلع مدرب االول 
األرجنتين����ي غابريال كالديرون الى اعادة الت����وازن الى الفريق بعد 
النتائج املخيبة لآلمال في املباريات األربع االخيرة، وتشكل مباراته 
مع القادسية فرصة مهمة لالحتفاظ باللقب الن اهدار مزيد من النقاط 
يعني ابتعاده تدريجيا عن دائرة املنافس����ة. وميلك االحتاد مباراتني 
مؤجلتني بسبب مشاركته في دوري ابطال آسيا حيث وصل الى املباراة 
النهائية قبل ان يخسرها امام بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي. أما 
القادسية احلادي عشر بسبع نقاط، فسيكون حتت قيادة املدرب اجلديد 
البلغاري دميتروف الذي وصل قبل عش����رة ايام. وعلى ستاد األمير 
عبداهلل الفيصل في جدة، يلتق����ي فريقا األهلي واحلزم ويتطلع كل 
منهما القتناص النقاط الثالث والتقدم خطوة في سلم الترتيب بعد أن 
فقدا فرصة املنافسة على اللقب. ويدخل األهلي املباراة وهو في املركز 
اخلامس برصيد 15 نقطة، مقابل 12 نقطة للحزم الثامن. ويستضيف 

الرائد االخير بست نقاط الفتح السادس وله 15 نقطة.

اختير مهاجم برشلونة االسباني ومنتخب األرجنتني لكرة القدم 
ليونيل ميسي افضل العب في العالم لعام 2009 في استفتاء موقع 

»سوبر« االلكتروني.
ونال في استفتاء املوقع الذي نشرت نتائجه امس االول، صانع 
ألعاب األهلي املصري محمد ب���ركات لقب أفضل العب في دوري 
بالده، ومحم���د نور العب االحتاد لقب افض���ل العب في الدوري 
السعودي، والتش���يلي خورخي فالديفيا العب العني لقب افضل 
العب في الدوري االماراتي، والبرازيلي كليمرسون مهاجم الغرافة 

لقب افضل العب في الدوري القطري.
وحصل العب الوحدة االماراتي اس���ماعيل مطر على لقب اكثر 

الالعبني العرب شعبية.
وجاء اختيار الالعبني عبر التصويت على االنترنت والرسائل 
النصية، وش���ارك في عملية التصويت الختيار فائز واحد من كل 

قائمة ضمت ستة العبني في كل دوري 250 الف شخص.
وحضر حفل توزيع اجلوائز الذي اقيم في ابوظبي على هامش 
كأس العالم لالندية املقامة حاليا في العاصمة االماراتية، نخبة من 
املسؤولني الرياضيني ابرزهم رئيس االحتاد الدولي )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر ورئيس االحتاد االوروبي الفرنسي ميشال بالتيني 
ورئيس االحتاد االفريقي الكاميروني عيسى حياتو والشيخ هزاع 

بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لالحتاد االماراتي.
من جانب آخر، اعلن محمد بركات انه لن يجدد عقده مع النادي 

االهلي املصري، الذي ينتهي بعد خمسة أشهر.
وقال انه يبحث عن فرصة لالحتراف في احدى البطوالت العربية 

الكبرى، ابرزها اندية اإلمارات وقطر والسعودية.

يزور مدرب برشلونة بطل اسبانيا وأوروبا في كرة القدم جوزيب 
غوارديوال قطر الثالثاء املقبل بدعوة من نادي االهلي الذي سبق 

له ان احترف في صفوفه عامي 2005 و2006.
وذكر موقع االهلي على ش���بكة االنترنت ان غوارديوال »رحب 
بالدعوة لزيارة الدوحة وناديه الس���ابق«، مشيرا الى ان »الزيارة 
ستستمر ثالثة ايام حيث سيتم تكرميه من قبل مجلس ادارة النادي 

االهلي، اضافة الى عقد لقاء مفتوح له مع اجلماهير«.
وسيلتقي غوارديوال ايضا البرازيلي سيزا مدرب االهلي حاليا 

الذي سبق ان اشرف عليه عندما كان العبا في صفوف الفريق.
واحترف غواردي���وال قبيل اعتزاله في الدوحة الى جانب عدد 
م���ن النجوم العاملي���ني كمواطنه فرناندو هيي���رو واألرجنتيني 
غابرييل باتيس���توتا والش���قيقني الهولنديني فرانك ورونالد دي 

بور وغيرهم.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تنطلق اليوم منافس����ات االسبوع االخير 
للدور االول لبطولة الدوري املصري بإقامة 
مباراتني، حيث يلتقي غزل احمللة مع حرس 
احلدود في السادس����ة اال ربع مساء بتوقيت 
الكويت، وفى التوقيت نفسه يلتقى االحتاد 
السكندري مع انبي، في حني تختتم مباريات 
هذا االسبوع غدا باقامة 6 لقاءات يلتقي خاللها 
االنتاج احلربي مع االهلي والزمالك مع املنصورة 
البورسعيدي وطالئع  واجلونة مع املصري 
اجليش مع احتاد الشرطة واملقاولون العرب مع 

بتروجيت واالسماعيلي مع بترول اسيوط.
ويحل حرس احلدود ضيفا ثقيال على غزل 
احمللة الذي يس����عى القتناص النقاط الثالث 
للتقدم لألمام مستغال لعاملي األرض واجلمهور، 
السيما بعد اخلسارة الثقيلة التي تعرض لها 
في مباراة االسبوع املاضي امام احتاد الشرطة 
الذي فاز برباعية نظيفة، حيث يحتل غزل احمللة 

املركز احلادي عشر برصيد 17 نقطة.
في املقابل يجد طارق العش���ري املدير 
الفني لفريق حرس احل���دود الذي اصبح 
يحتل املركز الثاني عشر باملسابقة برصيد 
16 نقطة، ان الفرصة باتت سانحة لتعديل 
اوضاع الفريق العسكري مبسابقة الدوري 
هذا املوسم، بعد ان دخل احلرس في دوامة 
النتائج السلبية، والتي ادت الى تقدمي املدير 
الفني الس���تقالته عقب اخلسارة االخيرة 
التي تع���رض لها فريقه امام فريق االنتاج 
احلربي الصاعد حديثا للدوري املمتاز، ثم 
عاد العش���ري وعدل عن استقالته، بعد ان 

متس���ك اجلميع به داخل النادي العسكري 
مسؤولني والعبني.

وعلى ستاد االسكندرية يستضيف االحتاد 
انب����ي في مباراة يحتاج الى الفوز بها كل من 
الفريقني، فاالحتاد يدخل املواجهة حتت قيادة 
املدير الفن����ي البرازيلي كاب����رال ولديه امل 
وطموحات عديدة جتعله حريصا على الفوز 
باملباراة، بعد ان اصبح الفريق الس����كندري 

يحتل املركز الثامن برصيد 19 نقطة.
من جانبه، اك����د املدير الفني النبي ضياء 
السيد أن فريقه سيخوض لقاء اليوم وهدفه 
الفوز فق����ط، لتعويض تأخ����ر الفريق الذي 
اصبح يحتل املركز السادس بجدول ترتيب 
الدوري برصيد 20 نقطة، وبالتالي اصبح من 
الضرورة اقتناص الفريق لنقاط مباراة اليوم 
لتكون مهمة انبي اسهل في العودة من جديد 

للمربع الذهبي.
من جهة اخرى، أص����در االحتاد املصري 
لكرة القدم بيانا رسميا مت نشره على موقعه 
االلكتروني ردا على اتهامات رجب حميدة عضو 
مجلس الشعب ضد مسؤولي اجلبالية بوجود 
مخالفات مالية وإدارية أثناء استضافته في 
البرامج الرياضية التي تذاع على قناة »مودرن 
س����بورت« يؤكد فيه ان االحتاد يأسف بشدة 
لتلك الكلمات غير املسؤولة، التي جاءت على 
لس����ان النائب البرملاني رجب حميدة، والتي 
انزلق فيها دون حتوط إلى التشهير باالحتاد 
والقائمني عليه ومجلس إدارته، دون أن يبرهن 
على اتهاماته مبس����تندات حقيقية ترقى إلى 

مستوى الدليل.

تعادل احلالة مع ضيفه املالكية 
2-2 على ستاد علي بن محمد في 
عراد في افتتاح منافسات املرحلة 
التاسعة من الدوري البحريني لكرة 
القدم. وس����جل فيصل السعدون 
)19( ويوس����ف زويد )70( هدفي 
احلالة، وحسن خميس البري )17( 
وكاظم السيد حميد )82 من ركلة 
جزاء( هدفي املالكية. ويحتل احلالة 
املركز العاشر االخير برصيد 6 نقاط 
مقابل 9 للمالكية الذي انتقل مؤقتا 
الى املركز الثامن. وتختتم املرحلة 
اليوم بلقاءي البسيتني مع النجمة، 

والشباب مع املنامة.

حقق الفيصلي املتصدر فوزه 
السابع هذا املوسم )مقابل تعادل 
وخسارة( على حساب ضيفه البقعة 
2-0 على ستاد مدينة امللك عبداهلل 
الثاني في القويسمة شرقي عمان 
في افتتاح املرحلة التاس����عة من 
الدوري االردني لكرة القدم. وفي 
مباراة ثانية، على ستاد احلسن 
في اربد، فاز اليرموك على مضيفه 
الكرمل بثالثية نظيفة تناوب على 
تس����جيلها مالك البرغوثي )58( 
وياسني البخيت )82 و90( ليرفع 
الفائز رصيده الى 9 نقاط قفز بها 
الى املركز الثامن مؤقتا، فيما جتمد 
رصيد الكرمل عند 7 نقاط في املركز 

العاشر.

بيروت ـ ناجي شربل
وّقع االحتاد اللبناني لكرة اليد مع ش����ركة »بروتيم«، عقد رعاية 
بطولة األمم اآلسيوية ال� 14 التي يستضيفها لبنان بني 6 و19 فبراير 
املقبل، واملؤهلة للمنتخبات الثالثة األوائل لنهائيات بطولة العالم في 
الس����ويد التي ستقام في عام 2011. كما عرض رئيس االحتاد عبداهلل 
عاشور في مؤمتر صحافي عقده امس االول حتضيرات منتخب لبنان 
للبطولة. وتكلم رئيس اللجنة االعالمية للبطولة الزميل اس����ماعيل 
املوسوي، والوزير عبداهلل مثمنا النتائج اللبنانية االخيرة في لعبة 
كرة اليد، وبينها احراز نادي الس����د وصافة بطولة االندية اآلسيوية. 
وحتدث بعدها رئيس ش����ركة »بروتيم« وضاح الصادق، حيث اشار 
الى فتح الباب امام من يرغب من املؤسسات التلفزيونية لنقل وقائع 
البطولة مبوجب االصول القانونية، ثم تطرق عاشور الى استعدادات 
املنتخب اللبناني، فقدم املدير الفني التونس����ي فتحي شقرون الذي 
سيتولى االشراف على املنتخب، وكشف عن اقامة معسكرين تدريبيني 
في تونس وقبرص، اضافة الى ثالث محتمل في مصر، وقد يستعاض 
عنه باستضافة املنتخب املصري في بيروت. وحتدثت أوساط فاعلة 
في االحتاد اللبناني لكرة اليد، عن حس����م قرار االس����تعانة بالعبني 
اجنبيني، بعد ادراجهما كمجنس����ني في املنتخب، بينهما أحد أجنبيي 

نادي الصداقة.

طال����ب املدير الفني للمنتخب اجلزائري لكرة القدم رابح س����عدان 
االحتاد االفريق����ي لكرة القدم )الكاف( بإعادة النظر في تنظيم بطولة 
نهائيات كأس األمم األفريقية. وقال سعدان في مؤمتر صحافي بالعاصمة 
اجلزائر انه من غير املعقول أن تقام منافسة هامة بحجم نهائيات كأس 
أمم أفريقيا في نفس السنة التي تقام فيها نهائيات كاس العالم وقبل 
أسابيع قليلة على نهاية التصفيات املضنية. وأضاف »نحن ذاهبون 
إلى نهائيات كاس أمم افريقيا ونحن متعبون جدا بعد املجهودات التي 
بذلناها في مشوار التصفيات الصعب املؤهل لكاسي أفريقيا والعالم«. 
ومتنى س����عدان أن يحذو االحتاد االفريقي لك����رة القدم حذو االحتاد 
األوروبي الذي ينظم بطولة أمم أوروبا كل أربع سنوات وبفارق سنتني 

عن نهائيات كأس العالم.

 ابتعد السويق في صدارة ترتيب الدوري العماني لكرة القدم اثر فوزه 
على مضيفه العروبة صاحب املركز االخير 3-2 وسقوط مطارده النهضة 
امام ضيفه مسقط 0-2 في ختام املرحلة السابعة. وفي املباراة الثانية، 
سقط النهضة بهدفني نظيفني سجلهما محمود الذهيبي )62( والسوداني 
جيمس جوزيف )78( ليتوقف رصيد اخلاسر عند 15 نقطة مقابل 9 ملسقط. 
وحقق ظفار فوزا صعبا على ضيفه عمان بهدفني للغابوني بيتو )66 من 

ركلة جزاء( ومحمد تقي )90( مقابل هدف للكيني دايو )73(.

يقف كل من برشلونة االسباني 
بطل أوروبا واستوديانتيس دي 
ال بالتا بطل كأس ليبرتادوريس 
على عتبة كتابة التاريخ، عندما 
يلتقيان اليوم على ستاد مدينة 
زايد الرياضية في املباراة النهائية 
لبطول���ة العال���م لالندي���ة التي 

تستضيفها أبوظبي.
فالفريق الكاتالوني يسعى الى 
حتقيق سداسية نادرة في موسم 
واحد واحراز اللقب الوحيد الذي 
لم يدخل خزائنه، في حني يأمل 
اس���توديانتيس ان يكرر اجنازه 
ف���ي ه���ذه البطولة بع���د واحد 
وأربعني عام���ا من فوزه بالكأس 
القارية متغلبا على مان يونايتد 

االجنليزي عام 1968.
وخاض برش���لونة موس���ما 
استثنائيا بجميع املقاييس، وبعد 
ان توج بثالثية نادرة في موسم 
واحد هي دوري ابط���ال أوروبا 
والكأس والدوري احملليان، اضاف 
اليها الكأس الس���وبر االسبانية 

والكأس السوبر االوروبية.
وسيكون على عاتق برشلونة 
ايضا معادلة ع���دد األلقاب التي 
احرزتها االندية االميركية اجلنوبية 
من���ذ انطالق البطول���ة بنظامها 
اجلديد اعتبارا من عام 2000، حيث 
فاز بنسخاتها الثالث االولى فرق 
برازيلية هي كورينثيانز وساو 
باولو وانترناسيونال اعوام 2000 
و2005 و2006، قب���ل ان تنتقل 
السيطرة الى الفرق األوروبية في 
النسختني األخيرتني حيث فاز بها 
ميالن االيطالي عام 2007، ثم مان 

يونايتد العام املاضي.
ونظرا ألهمية املباراة بالنسبة 
الى برشلونة فقد وصفها رئيس 
النادي الكاتالوني جوان البورتا 
بانهم���ا »أم املباريات« في تاريخ 

»انتركونتيننتال« كما كان يطلق 
على املس���ابقة في تل���ك الفترة، 
وإحلاق الهزمية في برشلونة مع 

اعترافه بصعوبة مهمة فريقه.
وقال ماتياس »بالطبع ليس من 
السهل مواجهة برشلونة وكوكبة 
النجوم التي يضمها، لكننا بدورنا 

منلك فريقا قويا«.
وأضاف »املهم هو الفوز واذا 
قدر لنا ذلك، فانه س���يكون ابرز 
اجن���از يحققه الفري���ق منذ 40 
عاما« في اش���ارة الى فوزه على 

مان يونايتد عام 1968.
املباراة  وكشف »س���نخوض 
من اجل الف���وز، وليس من اجل 
تقدمي الهدايا، انا واثق من قدرة 
فريقي على تقدمي مستوى رائع 

في مواجهة برشلونة«.
وستكون املواجهة مثيرة بني 
جيلني ميثل االول املخضرم خوان 
سيباستيان فيرون صانع ألعاب 
استوديانتيس )34 عاما(، والثاني 
مواطن���ه وزميله ف���ي صفوف 
املنتخب ليونيل ميسي )22 عاما( 

افضل العب في العالم حاليا.
ه���ذا ويلع���ب الي���وم أيضا 
بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
مع أتالنتي املكس���يكي لتحديد 
املركزين الثالث والرابع في الرابعة 

عصرا.
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البنوان: كاظمة ينهي االستعدادات الستقبال نجوم برشلونة غدًا
األوبريت س���تكون مفاجأة للجمهور 
املهرجان مفاجآت أخرى  كما سيشهد 
تتعلق باإلضاءة واأللعاب النارية التي 
سيتم إطالقها وغيرها من األمور املعدة 

للحفل.
وذكر ان فرقة ميامي جهزت أغنية 
لكاظمة وبرش���لونة جزء منها باللغة 
العربية وهو الذي يتناول نادي كاظمة 
اما اجل���زء اآلخر ال���ذي يتحدث عن 
برشلونة فهو باللغة االسبانية وهي 
من كلمات الش���اعر سعد املسلم ومن 

أحلان فرقة ميامي.
وأوضح ان األوبريت جرى اإلعداد له 
منذ ما يزيد على شهر بينما بدأ اإلعداد 
لألغنية منذ حوالي أس���بوع حيث مت 
االنتهاء منها في وقت قصير لعرضها 

خالل املهرجان.
الى ان استضافة برشلونة  وأشار 
تعتب���ر حدث���ا كبيرا على املس���توى 
الرياضي ألن النادي اإلسباني هو االكبر 
واألكثر شعبية على مستوى العالم لذا 
فإن استضافته ستمتع اجلمهور احمللي 

وتلفت أنظار العالم إلى الكويت.
وق���ال ان األوبري���ت الغنائي الذي 
سيعرض خالل احلفل سيجسد العالقة 
الوثيقة بني الفن والرياضة، السيما ان 
كال من املجالني يكمل بعضهما بعضا 

للمساهمة في إمتاع اجلمهور.

اآلسيوية.
ولفت الى ان الفنانني خالد س���ليم 
وبشار الشطي وبدر الشعيبي ومروة 
سيش���اركون في األوبري���ت مع فرقة 

ميامي.
وقال ان كلمات األوبريت من تأليف 
الشاعر بدر بورسلي اما األحلان فهي 
ملش���عل العروج، موضحا ان تفاصيل 

أصر على مواصلة العمل والتعاون مع 
اللجنة املنظمة رغم أحزانه.

من ناحي���ة أخرى، كش���ف عضو 
فرقة ميامي خالد الرن���دي ان الفرقة 
ستقدم »أوبريت« غنائيا استعراضيا 
في مهرجان كاظمة الذي يقام مبناسبة 
مرور 45 عاما على تأس���يس النادي 
واختياره ضمن أفضل 100 ناد في القارة 

تتسارع اخلطوات في اللجنة املنظمة 
ملهرجان كاظمة الذي سيشهد املباراة 
االس���تعراضية املرتقبة ب���ني كاظمة 
وبرشلونة االس���باني بعد غد االثنني 
على ستاد الصداقة والسالمة لالنتهاء 
من الترتيبات املتعلقة باستقبال الضيف 
االسباني وجنوم العالم الذين يصلون 
غدا األحد في ال� 5:30 مساء بعد انتهاء 
كاس العال���م لألندية املقامة حاليا في 

ابوظبي.
وأب���دت اللجنة املنظم���ة ارتياحها 
حلركة بيع تذاكر املباراة التي شهدت 
إقباال من اجلنسني الى جانب العائالت 
التي تقبل على شراء تذاكر فئتي ال� 90 
وال� 150 دينارا من أجل ضمان التقاط 
صور تذكارية م���ع الكؤوس اخلمس 

لبرشلونة.
من جانبه، حرص أس���عد البنوان 
رئيس نادي كاظمة على عقد اجتماعات 
مكثفة مع أعضاء اللجنة املنظمة لتفقد 
س���ير العمل وتذلي���ل العقبات أمامها 
واالطمئنان على آخر االس���تعدادات، 
ووج���ه البنوان الش���كر اخلاص إلى 
املتطوعني في اللج���ان العاملة الذين 
ابدوا رغبة الكبيرة ف���ي التعاون مع 
اللجنة املنظمة وكانت اللجنة املنظمة 
قد قدمت العزاء حلسني بوسكندر أمني 
سر نادي كاظمة لوفاة والدته والذي 

فرقة ميامي وبشار ومروة يشاركون في األوبريت الغنائي بالعربية واإلسبانية

إستوديانتيس يقف بين برشلونة ولقبه السادس في نهائي »أندية العالم«


