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كاظمة لبرشلونة: »هال بالطيب الغالي«

يحتض����ن س����تاد »الصداقة 
والسالم« الليلة املباراة التاريخية 
واالستعراضية بني كاظمة وضيفه 
برشلونة االس����باني بطل اوروبا 
والعالم، احتفاال مبرور 45 عاما على 
تأسيس نادي كاظمة، واختياره 
ضمن قائمة أفضل 100 ناد في تاريخ 

الكرة اآلسيوية.
وتأتي زيارة برشلونة بعد ان 
توج بلقب بطولة اندية العالم للمرة 
االولى في تاريخ����ه، وهو اللقب 
الوحيد الذي كانت تفتقده خزائنه، 
بعد فوزه على اس����توديانتيس 
االرجنتيني 2 � 1 في الوقت االضافي 
)1 � 1 الوقت االصلي( في املباراة 
النهائية التي اقيمت اول من امس 

في ابوظبي.
الظهور  املباراة هي  وستكون 
االول ألبطال العالم امام جماهير 
الك����رة الكويتية التي ستس����اند 
كاظمة في مهرجانه، وستش����ارك 

العامليني عن قرب.

»أسطورة نجاح«

وسيبدأ املهرجان ب� »أوبريت« 
فني ضخ����م في ال� 6:20 مس����اء 
مبشاركة نخبة من جنوم الغناء 
امث����ال فرق����ة »ميامي« وبش����ار 
الش����طي ومروة والفنان املصري 
خالد سليم، وسيحمل االوبريت 
عنوان »اسطورة جناح« وسيدعو 
الى التس����امح والتحلي باألخالق 
الرياضية. وسيعقب »االوبريت« 
دخول الفريقني وترحيب اجلماهير 
بالعبي كاظمة وجنوم برشلونة 
الذين سيدخلون الى ارض امللعب، 
برفقة الكؤوس الست التي حصل 
عليها الفريق واخرها كأس العالم 
الكويت  لالندية، لتكون جماهير 
ثاني من يحتفل بالعبي برشلونة 
أبطال العالم، بعد تتويج الفريق في 
ابوظبي. ويتطلع جنوم برشلونة 

الذي يشتهر  االداء االستعراضي 
به الفريق، ومييزه عن بقية فرق 
العال����م. في املقابل، س����يخوض 
كاظم����ة املباراة مطعم����ا بنجوم 
الكرة املصرية والن����ادي االهلي 
الثالثي وائل جمعة واحمد حسن 
واحمد فتحي، فيما سيحل النجم 
محمد ابوتريكة، ومدرب املنتخب 
املصري حسن شحاتة الذي لعب 
مع »البرتقالي« في الس����تينيات 
من القرن املاض����ي، ضيفني على 
املهرجان.  ويطمح كاظمة من خالل 
االستعانة بنجوم مصر، الى ترك 
انطباع جيد عن الفريق والظهور 
مبس����توى مقنع في املباراة التي 
حتظى مبتابعة جماهيرية كبيرة في 
شتى أنحاء العالم، نظرا لعرضها 
في محطات التلفزيون االسباني، 
وبعض احملطات األوروبية فضال 
عن قناة »الوطن«. وحتمل مواجهة 
ابطال العال����م الكثير عند العبي 

افراحه ببطوالته في  برش����لونة 
موسم استثنائي. وسيحضر الفريق 
»الكاتالوني« بكامل جنومه وفي 
مقدمتهم االرجنتيني ليونيل ميسي 
الفائز بالكرة الذهبية كأفضل العب 
في العالم في استفتاء مجلة »فرانس 
الفرنسية، والسويدي  فوتبول« 
زالتان ابراهيموڤيتش والفرنسي 
تييري هنري وتشافي هرنانديز 
وكارلي����س بوي����ول والبرازيلي 
داني الفيش واملالي س����يدو كيتا 
وجيرارد بيكيه وبدرو رودريغيز 
وغيرهم، وقائد »اجلوقة« املدرب 
الشاب جوسيب غوارديوال »صائد 
البطوالت«. وتشكل املباراة حدثا 
تاريخيا يسجل باسم نادي كاظمة 
والكويت، ويعيد نفخ الروح في 
التي تعاني  الكويتي����ة  الرياضة 
م����ن االزم������ات واملش����اكل، كما 
تشكل فرص��ة ن��ادرة للجماهي��ر 
لالستمتاع مبش����اهد��ة النج��وم 

إلى تقدمي عرض ميتع اجلماهير، 
ويرضي طموحات عش����اقهم في 
الكوي����ت، وهو األمر الذي ملس����ه 
اجلميع م����ن خ����الل تصريحات 
جن����وم الفريق بوي����ول وهنري 
وابراهيموڤيتش للجنة اإلعالمية 
مؤخرا التي أكدوا خاللها حرصهم 
على إس����عاد اجلماهي����ر وتقدمي 

كاظمة خاص����ة ان البعض منهم 
يرونها بداية االنطالق الى العاملية، 
ولم ال فالفوز على فريق في حجم 
برشلونة سيصل صداه الى جميع 
انحاء املعمورة، خاصة ان الفريق 
االس����باني مير بفترة ذهبية هي 
األفضل على اإلطالق في تاريخه، 
فاز فيه����ا على كل الكب����ار امثال 
االزل����ي ريال  مواطن����ه وغرميه 
مدريد، ومان يونايتد االجنليزي، 
وليون الفرنسي، وبايرن ميونيخ 
االملاني، وانتر مي����الن االيطالي، 
وتشلس����ي االجنلي����زي. ورغم 
الروماني  حرص مدرب كاظم����ة 
ايلي بالتش����ي، على منح فرصة 
املشاركة امام جميع الالعبني، فانه 
سيبدأ املباراة بالتشكيلة االساسية 
وابرز عناصرها فهد الفهد ويوسف 
ناصر في الهجوم، ونواف احلميدان 
وجراح الظفيري وطارق الشمري 

في الوسط.

)رويترز(جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي حامال كأس أندية العالم 

)رويترز( جنوم برشلونة يحضرون متوجني بلقب بطولة اندية العالم 

العبو كاظمة في لقاء املجد والتاريخ أمام برشلونة

برشلونةكاظمة 
7:15

قناة الوطن

عوض يعّلق على المباراة

كيتا يغيب 3 أسابيع

تعاون بين برشلونة واالتحاد اإلماراتي

يقوم املعلق اإلماراتي فارس 
عوض بالتعلي���ق على املباراة 
حصريا على قناة »الوطن« ويعد 
عوض من املعلقني املميزين على 
الس���احة العربية، ونال شهرة 
كبيرة خ���الل فترة قصيرة منذ 
ان بدأ مش���واره في عام 2004، 
وق���د حرصت اللجن���ة املنظمة 
للمهرجان على أن يكون معلقا 

على املباراة.

قال برشلونة إن العبه املالي سيدو كيتا سيغيب عن املالعب 
ثالثة أسابيع بعد إصابته في عضلة بفخذه األمين.

وخرج كيتا املتوقع مشاركته مع منتخب بالده في نهائيات 
كأس األمم األفريقية بأنغوال الشهر املقبل متأثرا بإصابته بني 

شوطي املباراة النهائية لكأس العالم لألندية.

أعلن رئيس نادي برشلونة خوان البورتا أن ناديه سيضع 
كل خبراته من أجل التعاون مع احتاد الكرة االماراتي من أجل 
اكتشاف املواهب واملس���اهمة في تطوير اللعبة داخل الدولة، 
مؤكدا أن جماهير برشلونة سعيدة بالتنظيم اإلماراتي لبطولة 

كأس العالم لألندية 2009.

أبرز الزيارات لفرق ومنتخبات عالمية

اعتبر أن ميسي سجل بقلبه وصدره الهدف الغالي

غوارديوال »يقدم دموعه لبرشلونة«

ميسي المرشح األوفر حظًا للفوز
بجائزة أفضل العب في العالم

تعتبر استضافة كاظمة لبرش���لونة امتدادا ملا كان يحدث في 
السنوات املاضية ضمن اطار استمرار استقدام املنتخبات واالندية 
العاملية الى البالد، وابرز هذه الزيارات خوض القادسية مباراة مع 
سانتوس البرازيلي عندما كان يضم في صفوفه انذاك »اجلوهرة 

السوداء« بيليه عام 1973، وانتهت بالتعادل 1-1.
وخاض املنتخب الپولندي مع جنمه الس���ابق غريغورز التو، 
مب���اراة مع العرب���ي عام 1978 وتعادال 1-1، فيم���ا لعب هامبورغ 
االملاني امام منتخب جنوم اخلليج عام 80 وتعادال ايضا 5-5، كما 
خاض ميالن االيطالي مباراة ودية مع املنتخب الكويتي وخسرها 

0-1 عام 2000.
واستضاف نادي الس���املية منتخب البرتغال في افتتاح ستاد 
»ثامر« وتعادل معه 1-1 عام 2007، وتعد زيارة منتخب البرازيل 
بطل العالم خمس مرات بدعوة من نادي الكويت )4-0( في اكتوبر 

2006، االبرز لفريق او ناد عاملي الى الكويت.

أبدى املدرب جوزيب غوارديوال سعادته البالغة بقيادته برشلونة 
الحراز لقب كأس العالم لألندية للمرة االولى في تاريخه.

وبكى غوارديوال بش����دة بعد انتهاء املباراة وعلق على ذلك 
قائال: »هناك بعض اللحظات العاطفية ال تس����تطيع فيها اخفاء 
دموعك، لقد كنت متأثرا جدا بالفوز وأقدم دموعي لبرش����لونة 
العظي����م، وأنا حقيق����ة فخور جدا بهذا الفري����ق وال أجد كلمات 
تعبر عن ش����دة فرحتي«. وتابع غوارديوال، الذي اصبح ايضا 
أش����هر مدرب في تاريخ برشلونة بعد اجنازات الفريق األخيرة 
»انا سعيد جدا بتحقيق لقب مونديال األندية وان جاء بطريقة 
دراماتيكي����ة وصعبة، حيث كنا نعلم انن����ا لن نكون في نزهة 
امام استوديانتيس الذي قدم بالفعل مباراة كبيرة وأهنئه على 

املستوى املميز الذي ظهر به«.
وتابع: »في الشوط االول صعبنا االمور على انفسنا الننا لم 
نفرض اسلوبنا ولم نلعب الكرات االرضية بشكل جيد، لكن مع 
دخول بدرو في الشوط الثاني حتسن الوضع ورغم ذلك تأخرنا 

في التسجيل ولم ندرك التعادل اال في الدقيقة األخيرة«.
واعت����رف غوارديوال بأنه »في بعض حلظات املباراة ش����عر 
باالحباط خوفا من ان يخسر برشلونة املباراة«، مبديا اعجابه 
بفريق استوديانتيس الذي ميلك »ثقافة كروية عالية وطريقة 

لعب مميزة«.
 وأوضح املدرب االس����باني »دخلنا الى غرفة املالبس ونحن 
متأخرون 0-1، لقد كانت االمور معقدة بعض الشيء لكن طلبت 
م����ن الالعبني ان يكون����وا اقوياء، كان علين����ا التركيز اكثر في 
الهجوم وهذا م����ا حصل بعدما اصبح هن����اك فراغات في دفاع 

استوديانتيس«.
وأشاد غوارديوال مبا قدمه بدرو الذي دخل بديال للمالي سيدو 
كيتا »بدرو العب ممتاز وقام بعمل وجهد كبيرين، اس����لوبه في 

اللعب جيد واشكره على ادائه«.
وحتدث غوارديوال عن هدف الفوز الذي سجله األرجنتيني 
ليونيل ميسي بطريقة رائعة وقال ضاحكا »قلت عنه انه ميلك 

دائما جينات الفوز، وهو احرز الهدف بقلبه وصدره«.
وكان ميسي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 110 بعدما تلقى كرة 
عرضية من البرازيلي دان����ي الفيس وضعها بصدره في مرمى 

حارس استوديانتيس داميان البيل.
وعن األلقاب الستة قال »اشعر بالفخر لتحقيق ستة ألقاب في 
هذه الفترة القصيرة، لكن في الوقت نفس����ه اننا نشعر بالتعب 
بعد املجهود والعمل الش����اق الذي قمنا به وسنرتاح قليال قبل 

البحث مجددا عن ألقاب جديدة«.

يعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( اليوم عن الفائز بجائزة 
افضل العب في العالم لعام 2009 من املرشحني اخلمسة وقد ضمت 
ثالثي برشلونة، بطل الدوري اإلسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا، 

ليونيل ميسي وشافي هرنانديز واندريس انييستا.
واملرشحان اآلخران يلعبان في الدوري اإلسباني أيضا لكن مع 
الغرمي التقليدي ريال مدريد وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 

فاز باللقب العام املاضي، والبرازيلي كاكا الذي نالها عام 2007.
وقد انحصرت املنافسة بني هذا اخلماسي بناء على استفتاء شارك 
فيه مدربو وقادة املنتخبات الوطنية من حول العالم حيث اختاروا 
هذا اخلماسي من بني الئحة حضرها خبراء من جلنة الكرة في االحتاد 

الدولي، وسيقام احلفل في مقر »فيفا« في زيوريخ.
اما عند السيدات، فانحصرت املنافسة بني البرازيليتني كريستيان 
ومارتا واألملانيتني اينكا غرينغ���ز وبيرغيت برينتز واإلجنليزية 

كيلي سميث.

أبلغ من سحبان..
ناصر العنزي

هو س��حبان بن زفر بن إياس بن وائل، نش��أ في اجلاهلية 
بني قبيلة وائل بن ربيعة ثم دخل االس��الم عند ظهوره، 

كان خطيبا غمر البديهة، قوي العارضة، متصرفا 
في فنون الكالم كأمنا يتلو عن ظهر قلبه، وبه 

يضرب املثل في الفصاحة حيث يقال: أفصح 
من سحبان بن وائل، حضر يوما عند احد 

اخللفاء فلما رآه خطباء القبائل خرجوا، 
فقال له اخلليفة اخطب، فقال: انظروا 
لي عصا تقيم من أودي، فقالوا وماذا 
تصنع بها وانت بحضرة اخلليفة؟ 
فقال وماذا كان يصنع بها موسى 
وهو يخاط��ب ربه، فاخذها وتكلم 
من صالة الظهر حتى وقت العصر 
ما تنحنح وال سعل وال توقف وال 
تلكأ وال ابتدأ في معنى وخرج منه 

وقد بقي فيه شيء.
لو عاش س��حبان الى يومنا هذا 

وذهب ملباراة برشلونة وكاظمة لطلب 
ان يكون معلقا للمباراة وقال فيها ما 

لم يقله في جاهليته، فعندما تكون في 
حضرة برشلونة فان االبكم ينطق، واالصم 

يسمع ولو كان سحبان مدربا للبرشا لكانت 
خطته على شكل قصائد مديح وغزل وما توقف 

لسانه عن اخلطابة حتى مطلع الفجر.
ولو كان سحبان »كويتيا« لذهب فورا الى العديلية حامال 

في يديه خطاب شكر صاغه على طريقته البالغية مثمنا جهود 

نادي كاظم��ة في اقامة مثل هذه املباراة، وبطريقه يقف قليال 
عن��د مبنى احتاد كرة القدم يعاتبه ويناجيه ومن ثم يحثه على 
الوق��وف مرة اخرى عل��ى قدميه بعدما ط��ال رقوده وقل 

حضوره.
برش��لونة عندم��ا يلعب الكرة فان��ه ابلغ من 
س��حبان واس��خى من حامت وادهى من قيس 
وأبصر من زرق��اء اليمامة واعز من كليب، 
فيا مرحبا بضيفنا الكرمي ولك كل التقدير 
واالحترام، فحتى املشجع »الريالي« هنا 
»إقلط«  يصفق البداعات��ك وعبقريتك، 
تفضل مثلما يقول الشاعر النبطي »اقلط 
تربع باحلشا ِحْط مركاك هذا مكانك يا 

نصيبي وأراضيك«.
»اقلط« تفضل يا البرش��ا الساعة 
املبارك�ة التي حللت بها ولن نقول لك 
كما يقول األولون »بارك اهلل فيمن زار 
وخفف« بل سنقول لك أقم عندنا حتى 
بداية العام اجلدي��د لنفرش لك الورود 
احلمراء فاليوم كاظمة وغدا القادس��ية 
وبعده الكويت والعربي فمثلك وصديقك 
ريال مدريد ال تلعبان الكرة املتعارف عليها 
امنا هي خليط بني الكرة والشطرجن ال يتقنها 

اال األذكياء العباقرة.
»اقل��ط« ي��ا غوارديوال عس��اك عل��ى القوة، 
تفضلوا على عشاكم، ميسي وهنري واينيستا وشافي 
وابراهيموڤيتش وبويول وابيدال وبيكيه وكيتا وبويان وبيدرو 

وڤالديز وسيرجيو وألفيس.

 فارس عوض


