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بطل أندية  أوروبا والعالم في رحاب الكويت اليوم 

برشلونة وعلم الكرة
اليوم يصل برشلونة للقاء كاظمة غدا في مهرجان كروي 
جاء في وقته متاما بعدما ارهقتنا اخلالفات وتكالبت علينا 
النزاعات حتى غدا الواحد منا يكره احلديث في الش����ؤون 
الرياضي����ة احمللية، جاء برش����لونة ليعلمنا أصول الكرة 
ومبادئها وقوانينها ونح����ن نعيش في دوامة الصراعات، 
جاء برشلونة لكي يرطب األرض اجلافة التي أدمت أقدامنا 
طيلة أيام األزمة اخلانقة لكرتنا ورياضتنا، جاء برشلونة 
لكي يحيي األرض امليتة ويعيد زراعتها باللون األخضر ثم 
يعود الى بلده ساملا مطمئنا، جاء برشلونة ليقول لنا ماذا 
دهاكم؟ ما خطبكم؟ عودوا الى رش����دكم ومارسوا كرتكم، 
تتصارعون فيما بينكم طيلة هذه الس����نني من أجل ألقاب 
زائلة وتتركون كرتكم بال مأوى، جاء برش����لونة في وقته 
الصالح االخطاء الكثيرة في كرتنا وطريقة لعبنا، وعلينا 
جميعا من اداريني ومدربني والعبني واعالميني االستفادة من 
هذه الزيارة النادرة والتعلم منها عن قرب، فمثل برشلونة 
ال يتكرر مرتني. والفضل في هذا املقام يجب أن ينسب ألهله 
وكم كان نادي كاظمة صائبا بقراره هذا بفضل جهود مجلس 
اإلدارة وعلى رأسهم رئيس النادي أسعد البنوان بعدما قام 
بجهود كبيرة من أجل استقدام بطل أوروبا المتاع اجلماهير 
في مهرجان كروي واعادة احلياة إلى مالعبنا املهجورة، ولكل 
اجلماهير نقول هذه فرصة لن تتكرر وعليكم املشاركة في 

اجناح املباراة فهذا برشلونة من فضلكم.
< لم أشاهد مباراة األزرق واإلمارات الودية ألنني غير 
مقتنع بإقامتها في مثل هذا التوقيت، خصوصا ان الدوري 
املمت����از في بدايت����ه فما الفائدة منه����ا إذن؟ وكان األفضل 
االس����تمرارية في مباريات الدوري وعدم »قطعه« في كل 
حلظة وكأنه أحد البرامج الفضائية التي يتكرر بها دائما 
فاصل ونعود، فيا جلنة املسابقات أال يكفيكم التوقيت السيئ 
إلقامة املباريات؟ وبسببه هجرت اجلماهير املالعب حتى 

تأتوا للدوري وجتعلوه على شكل »قص ولزق«.
< كثرت في الس����نوات املاضية ظاهرة مضحكة وهي 
مباري����ات »التكرمي« أي ان العبا ميلك واس����طة في ناديه 
يأت����ي ويقول أريد مباراة تكرمي ثم يعود يلعب مع فريقه 
ث����م يطلب مباراة اعتزال! يا س����الم حتى جنوم العالم لم 
يفعلوا مثلم����ا يفعل بعض العبينا املهووس����ني باإلعالم 

والدروع التذكارية.
ناصر العنزي
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العبو برشلونة يحتفلون مع مدربهم خوسيب غوارديوال

ميسي بعد تسجيله هدف الفوز

شافي هرنانديز يحتفل باللقب )رويترز( العب برشلونة بدرو يحوّل الكرة برأسه مبراقبة لينادرو دي ساباتو   احتفاالت صاخبة في مدينة برشلونة بعد فوز فريقها باللقب

تترقب جماهير ك����رة القدم وصول بعثة فريق برش����لونة 
االس����باني بطل أندية أوروبا والعالم في ال� 5:30 مس����اء اليوم 
قادم����ة من ابوظبي، خلوض مباراة اس����تعراضية تاريخية مع 
فريق كاظمة غدا االثنني في إط����ار احتفاالت كاظمة مبرور 45 
عاما على تأسيس����ه الى جانب اختياره ضمن قائمة أفضل 100 

ناد في تاريخ الكرة اآلسيوية. 
وس����يصل برشلونة بوفد يضم 355 شخصا، برئاسة خوان 
البورتا رئيس النادي برشلونة وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة، 

ومدرب الفريق جوزيب غوارديوال وجنومه الكبار.
وستعقد اللجنة املنظمة للمهرجان مؤمترا صحافيا عامليا في 
ال� 8 مس����اء اليوم في فندق موڤنبيك � البدع، يحضره البورتا 
وغوارديوال وجنمان من برشلونة، الى جانب رئيس نادي كاظمة 

اسعد البنوان واملدرب الروماني ايلي بالتشي. 
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة اللواء متقاعد فيصل اجلزاف، ان األس����رة الرياضية 
تتش����رف بالرعاية السامية من صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ملهرجان كاظمة الرياضي الذي سيش����هد املباراة 

االستعراضية مع برشلونة غدا االثنني. 

45 عاما عل���ى تأسيسه، واختياره ضمن قائمة أفضل 100 ناد 
ف���ي تاريخ كرة القدم اآلسيوية.

دعم الهيئة

واضاف: أود أن أؤكد ان الهيئة لن تتوانى في تقدمي كل الدعم الجناح 
هذا املهرجان، وخروجه للنور وباملستوى الذي يتناسب مع اسم وسمعة 
الكويت عموما ورياضتها خصوصا ونادي كاظمة على وجه التحديد. 
وأيضا االسم والسمعة الكبيرة التي يحظى بها الفريق الضيف في كل 
أنحاء العالم. وستضع الهيئة كل امكانياتها رهن إشارة مسؤولي نادي 
كاظمة حتى يكتمل للمهرجان الرياضي رونقه. وهذا يأتي من منطلق 
دور الهيئة في دعم الرياضة وتش����جيع كل مبادرة من شأنها ان ترفع 
مستواها أوال وتسعد ممارسيها وجماهيرها ثانيا. واوضح اجلزاف انه 
من حق نادي كاظمة علينا ان نشيد مببادرته ومساندته بكل قوة، متاما 
كما س����بق ان دعمت الهيئة ناديي الكويت والساملية عندما استضافا 
منتخبي البرازيل والبرتغال. وأشاد باجلهد املبذول من اللجنة املنظمة 
للمهرجان واألسلوب الراقي في التعامل مع هذا احلدث تنظيميا وإعالميا 
مبا يبش����ر بالنجاح املنتظر. كما أثنى على حسن التغطية اإلعالمية، 

امال ان تستمر حتى النهاية ليكتمل رونق املهرجان.

وأشار الى أن صاحب السمو األمير يولي الرياضة اهتماما كبيرا، 
حرصا من سموه عل���ى دع���م الشباب الرياض���ي واحلرك���ة 
الرياضية. وقال ان الهيئة العامة للشباب والرياض��ة، تش��ارك 
جماهير الكرة الكويتية على اختالف انتماءاته��ا، مشاعر السعادة 
والفخر لقدوم فريق بحجم برشلونة، لتقدي���م وجب���ة دسمة 
من املتعة الكروية امام ن����اد كويتي عريق، نعت���ز به جميع��ا 
وفي مناسبة س����عي���دة تتمثل في احتفال نادية كاظمة مبرور 

رفض مدرب الهالل السعودي البلجيكي اريك جيريتس 
مش���اركة العب الفريق ياسر القحطاني مع كاظمة غدا 
امام برشلونة بس���بب حاجته لالعب في مباراة فريقه 

في الدوري اليوم مع جنران.

غياب القحطاني

أكمل برش���لونة االسباني عامه 
بلقب سادس حني أحرز بطولة العالم 
لألندية في كرة الق���دم بفوزه على 
استوديانتيس دي ال بالتا االرجنتيني 
2 � 1 بعد التمديد في املباراة النهائية 
امس على ستاد مدينة زايد الرياضية 

في أبوظبي أمام 50 ألف متفرج.
وكان  برش���لونة ق���د ف���از هذه 
السنة في الدوري والكأس احملليني 
ودوري أبطال أوروبا وكأسي السوبر 
احمللي واالوروبي. واللقب هو األول 
لبرش���لونة في هذه البطولة، وكان 
الوحيد الذي ينقص س���جالته بعد 
ان س���قط في نهائي عام 2006 امام 
انترناسيونال البرازيلي 0-1. وكان 
بطل أوروبا في طريقه الى سيناريو 
مشابه بعد ان تقدم استوديانتيس 
في الدقيقة 37 عبر ماورو بوسيلي، 
لكن بدرو رودريغيز ليديسما انقذه 
قبل دقيقة من نهاية الوقت االصلي. 
وحسم االرجنتيني املوهوب ليونيل 
ميسي املوقف بتسجيله هدف الفوز 
ف���ي الدقيق���ة 110. وأنه���ى الفريق 
الكاتالوني بالتالي موسما استثنائيا 
بسداس���ية نادرة من األلقاب. ونال 
الفريق االسباني جائزة املركز األول 
وقدرها 5 ماليني دوالر مقابل 4 ماليني 

الستوديانتيس.
وكان بوهانغ بطل آس���يا أحرز 
الثالث بف���وزه على اتالنتي  املركز 
بركالت الترجي���ح 4 � 3 بعد انتهاء 
الوقت االصلي 1 � 1 امس ايضا. وحل 
اوكالند سيتي النيوزيلندي خامسا، 
ومازميبي الكونغولي سادسا، وجاء 
األهلي االماراتي سابعا وأخيرا بعد ان 
خسر املباراة االفتتاحية امام اوكالند 

.2 � 0

 ميسي المنقذ

وشارك ميسي منذ البداية بعد ان 
انتظر حتى الشوط الثاني في املباراة 

الس����ابقة التي س����جل فيها هدفا فور 
نزوله، في حني زج املدرب خوس����يب 
الفرنسي تييري  غوارديوال باملهاجم 
هنري اساسيا بعد ان غاب ضد اتالنتي، 
مبقيا بدرو عل����ى قائمة البدالء حتى 

الشوط الثاني.
وغاب عن الفريق الكاتالوني جنمه 
اندريس انييستا الذي تعرض إلصابة 
في فخذه األيسر امام اتالنتي بعد ان قدم 
أداء رفيعا خصوصا حني قام مبجهود 
فردي رائع قبل ان ميرر كرة متقنة الى 

بدرو الذي سجل منها الهدف الثالث.
وكانت احملاولة االولى ارجنتينية 
حني مرر املخضرم خوان سيباستيان 
فيرون كرة امامية الى انزو بيريز الذي 
كان في مواجهة املرمى لكن املالي سيدو 
كيتا تدخل في اللحظة املناسبة وعرقل 
طريقه ما س����مح للح����ارس فيكتور 

فالديس في ابعادها الى ركنية )4(.
وتأخرت احملركات الكاتالونية في 
الدوران جيدا فجاءت الفرصة االولى 
في الدقيقة الثامنة اثر كرة طويلة من 
الفرنس����ي اريك ابيدال الى السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش الذي حضرها 
الى تش����افي هرنانديز داخل املنطقة 
فحوله����ا عرضية لم جتد من يتابعها 

امام املرمى.
وحاول برشلونة فرض سيطرته 
عل����ى املجريات كاملعت����اد لكنه وجد 
صعوبة في التحكم بالكرة بسبب سرعة 
العبي استوديانتيس في االنقضاض 
وتضييق املسافات في منطقتهم، كما 
اقلق����ت الهجمات االرجنتينية املرتدة 
مدافعي بطل اوروبا الذين كانوا حذرين 

في االندفاع متاما الى االمام.
وانحص����ر اللع����ب ف����ي منطق����ة 
الوس����ط وفش����لت مه����ارة ميس����ي 
وابراهيموڤيتش وهنري في اختراق 
دفاعات استوديانتيس، حتى ان محاولة 
تشافي الختراق املنطقة ووقوعه داخلها 
مطالبا بركلة جزاء لم تنفع الن احلكم 

امر مبتابعة اللعب.
وبقي استوديانتيس منسجما مع 
اسلوبه منذ بداية املباراة، رقابة دفاعية 
لصيقة حلامل الكرة وهجمات مرتدة، 
وجنحت احدى احملاوالت حني ارتقى 
بوس����يلي ببراعة لكرة عالية وصلته 
من اجلهة اليس����رى فتابعها من بني 
بوي����ول وكيتا واودعها ف����ي الزاوية 
اليمنى للمرمى عجز احلارس فالديس 
عن صدها قبل ثماني دقائق من نهاية 
الشوط االول. ودفع غوارديوال ببدرو 
بدال من كيتا في بداية الشوط الثاني 
لتفعيل الناحية الهجومية التي بدت 
بشكل مغاير متاما عن األول اذ لم يتأخر 
برشلونة في تش����كيل خطورة على 
منافسه بكرة ارسلها ابراهيموڤيتش 
بيسراه المس����ت القائم االيسر ملرمى 

البيل )48(.
العاجي يايا  واش����رك غوارديوال 
توريه مكان س����يرجيو بوكس����يتش 
إلنقاذ م����ا ميكن إنقاذه ف����ي الدقائق 
العشر األخيرة الن استوديانتيس كسر 
احلصار االس����باني وعاد الى طلعاته 
الهجومية املعاكسة. ولم يكن جديدا على 
برشلونة ان يسيطر على املجريات في 
الدقائق األخيرة لكن من دون ان تسنح 
له فرص حقيقية للتس����جيل، إال انه 
خطف هدف التعادل قبيل نهاية املباراة 
من كرة عالية حضرها ابيدال برأسه 
إلى بدرو الذي أكملها برأسه أيضا في 

الشباك ليفرض متديدا للوقت.
وعاد ميس����ي ال����ى التألق فعادت 
اخلطورة الى برش����لونة بعد ان كان 
شبه غائب عن مجريات الشوط الثاني، 
وأرسل كرة من ركلة حرة استقرت على 

سقف املرمى )95(.
وجاء الفرج عبر االرجنتيني الذي 
س����بح لكرة عالية من اجلهة اليمنى 
وتابعها بصدره في املرمى في الدقيقة 
110 مانحا فريق����ه اللقب الذي يبحث 

عنه منذ أعوام.

برشلونة »زايد« باللقب السادس في 2009

2000: كورينثيانز )البرازيل( - فاسكو 
دا غاما )البرازي��ل( )0-0( ثم )4-3( بركالت 

الترجيح.
2005: ساو باولو )البرازيل( - ليڤربول 

)إجنلترا( )0-1(.
 - )البرازي��ل(  انترناس��يونال   :2006

برشلونة )اسبانيا( )0-1(.
2007: ميالن )ايطاليا( - بوكا جونيورز 

)االرجنتني( )2-4(.
2008: مانشس��تر يونايتد )إجنلترا( - 

ليغا دي كيتو )االكوادور( )0-1(.
)اس������بانيا(  برش�����لونة   :2009
- اس��توديانتيس )االرجنت��ني( )2-1 بع��د 

التمديد(.

حمل هدف التعادل الذي س��جله بدرو 
رودريغيز ليديسما جنم برشلونة االسباني 
في مرمى استوديانتيس االرجنتيني الرقم 

7 في 7 مباريات رسمية له مع فريقه.
وكان ب��درو دخل تاريخ برش��لونة في 
نص��ف نهائ��ي البطول��ة عندما ب��ات أول 
العب منذ إنشاء النادي الكاتالوني قبل 110 
سنوات ينجح في التسجيل في 6 مسابقات 

مختلفة في موسم واحد.

سجل الفائزين بلقب 
بطولة أندية العالم

بدرو 7 من 7 
في المباريات الرسمية


