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يغيب املدافع الدولي الفرنس���ي اري���ك ابيدال عن 50
الكالسيكو املنتظر لفريقه برشلونة أمام مضيفه ريال 
مدري���د ضمن املرحلة احلادي���ة والثالثني من الدوري 
االسباني لكرة القدم السبت املقبل، لتجدد اصابته في 
فخذه بحسب ما قال مدرب الفريق الكاتالوني جوسيب 
غوارديوال. وقال غوارديوال: »شعر بالتحسن لكن املشاكل 

التزال موجودة، سنريحه بني أسبوع وعشرة أيام«.

رزق املهاجم البرازيلي رونالدو مبولود جديد هو 
الثالث، مع والدة طفلته ماريا أليس في مدينة ساو 
باولو البرازيلية. وأبصرت ماريا أليس النور من 
خالل عملية قيصرية، بوزن بلغ 3.45 كيلوغرامات 
وبطول 50 سنتيمترا، بحسب ما ذكر متحدث باسم 
املستش���فى. وأضاف املتحدث ان الطفلة ووالدتها 

ماريا بياتريز »بيا« أنطوني بحالة جيدة.

غياب أبيدال عن »الكالسيكو« رونالدو أب للمرة الثالثة

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +10:054ليڤربول � بنفيكا

اجلزيرة الرياضية +10:055اتلتيكو مدريد � ڤالنسيا 
اجلزيرة الرياضية +10:056ڤولفسپورغ � فوالم

اجلزيرة الرياضية +10:051ستاندار لياج � هامبورغ

في أمس����ية وال أحلى، حتت 
ى« ميسي  سماء كاتالونيا »مسَّ
على »نوكامب« برباعية في شباك 
ان قاد  أرسنال االجنليزي بعد 
املهاجم الدولي األرجنتيني املتألق 
برشلونة اإلسباني حامل اللقب 
الى الدور نصف النهائي ملسابقة 
دوري أبطال اوروبا لكرة القدم 
بتسجيله »سوبر هاتريك« في 
مرمى أرسنال 4 � 1 أمام 93330 
متفرج����ا في إياب ال����دور ربع 

النهائي.
وس����جل ميسي أفضل العب 
في العالم العام املاضي األهداف 
األربعة في الدقائق 21 و37 و42 
و88، فيم����ا س����جل الدمناركي 
نيكالس بندتنر هدف أرس����نال 
ف����ي الدقيقة 18. ورفع ميس����ي 
رصي����ده ال����ى 8 أه����داف في 9 
مباريات حتى اآلن في املسابقة 
الهدافني  فانفرد بصدارة الئحة 
بفارق هدف واحد أمام مهاجمي 
الدولي  ريال مدريد اإلس����باني 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الفرنس����ي األرجنتيني  وليون 

ليساندرو لوبيز.
الدور  ويلتقي برشلونة في 
املقبل ف����ي 21 و28 احلالي، مع 
إنتر ميالن االيطالي الذي حجز 
بطاقته الى دور ال� 4 بعدما جدد 
فوزه على مضيفه سسكا موسكو 
الروسي 1 � 0 اليوم في موسكو 
بعدما كان تغلب عليه بالنتيجة 

ذاتها ذهابا في ميالنو.
وهي املرة الثانية التي يلتقي 
فيها برشلونة وانتر ميالن هذا 
املوسم بعدما تواجها مرتني في 
ال����دور األول حيث تعادال 0 � 0 
ذهابا في جوزيبي مياتزا، وفاز 
الفريق الكاتالون����ي 2 � 0 إيابا 

في نوكامب.
وهو الفوز الثالث لبرشلونة 
على أرسنال في 5 مباريات جمعت 
بينهما حتى اآلن بعد األول 4 � 2 
موسم 1999 � 2000 في لندن في 
إياب الدور األول عندما تعادال 1 
� 1 ذهابا في برشلونة، والثاني 
2 � 1 في املباراة النهائية موسم 
2005 � 2006 في باريس، مقابل 
تعادلني األول 1 � 1 موسم 1999 
� 2000 و2 � 2 ذهاب����ا األربع����اء 

املاضي.
ووجه برشلونة إنذارا شديد 
اللهجة ال����ى إنتر ميالن وريال 
مدريد مؤكدا لألول اس����تعداده 
للدفاع عن لقبه بنجاح وبالتالي 
يصبح أول فريق يحتفظ باللقب 
بعد مي����الن عامي 1989 و1990، 
وللثاني الذي سيحل ضيفا عليه 
في الكالس����يكو لفض الشراكة 

في الليغا.
وأشرك غوارديوال االرجنتيني 
غابري����ال ميليتو واملكس����يكي 
رافائي����ل ماركيز م����كان القائد 
كارليس بويول وجيرار بيكيه 
املوقوف����ني، واحتفظ باندريس 
انييس����تا على مقاعد االحتياط 
مفضال عليه بيدرو واألمر ذاته 
بالنس����بة الى الفرنسي تييري 
هنري الذي كان منتظرا ان يلعب 
أساسيا في ظل غياب السويدي 

زالتان ابراهيموڤيتش بس����بب 
االصابة، وفضل عليه غوارديوال 
بويان كركيتش صاحب الثنائية 
في مرم����ى اتلتيك بلباو )4 � 1( 
الدوري  ف����ي  الس����بت املاضي 

احمللي.
في املقابل، دفع مدرب أرسنال 
الفرنسي أرسني ڤينغر باملدافع 
ميكايل سيلفيس����تر لسد فراغ 
غياب الفرنس����ي وليام غاالس 
الذي انتهى املوسم بالنسبة إليه 
بسبب االصابة التي تعرض لها 
ذهابا على غرار القائد االسباني 
فرانشيسك فابريغاس الذي لعب 
مكانه الفرنسي سمير نصري الى 
جانب التشيكي توماس روزيكي 
كما عاد الفرنسي ابو ديابي الى 
التش����كيلة. ولع����ب البرازيلي 
دنيلسون وثيو والكوت مكان 
الكاميروني الكس����ندر س����ونغ 
والروس����ي ان����دري ارش����افني 

املصابني.
بيد أن أرسنال كان بعيدا كل 
البعد عن تهديد مرمى برشلونة 
إال فيم����ا ندر م����ن الفرص وبدا 
واضح����ا تأث����ره الكبير بغياب 

جنميه فابريغاس وارشافني.
واندفع برشلونة منذ البداية 
بحثا عن التس����جيل وكاد يبلغ 
مس����عاه في أكثر من مناس����بة 
عبر ميس����ي وبيدرو، فيما جلأ 
أرسنال الى تعزيز خطي الدفاع 
والوسط لسد املنافذ أمام العبي 
برشلونة والضغط عليهم معتمدا 
على الهجمات املرتدة التي افتتح 

منها التسجيل.
وكاد ميس����ي مين����ح التقدم 
لبرشلونة من تسديدة قوية من 
خارج املنطقة بيد ان كرته مرت 

فوق العارضة )12(.
افتتاح  وجنح أرس����نال في 
اثر هجم����ة مرتدة  التس����جيل 
قادها ابو ديابي الذي مرر كرة 
بينية لثيو والكوت الذي كسر 
التس����لل وتوغل داخل  صيدة 
املنطقة وهيأ الكرة الى العمالق 
الدمناركي نيكالس بندتنر الذي 
تابعها بيمناه فارتدت من املدافع 
البرازيلي دانيال الفيش وتهيأت 
أمامه مرة ثانية فتابعها بسهولة 

داخل املرمى اخلالي )18(.
إدراك  ف����ي  وجنح ميس����ي 
التعادل عندما استغل كرة مرتدة 
من سيلفستر فسددها بقوة من 
خارج املنطقة س����كنت الزاوية 
اليسرى ملرمى احلارس اإلسباني 

مانويل املونيا )21(.
وس����دد الفيش ك����رة قوية 
من ركلة ح����رة بعيدة بني يدي 
احلارس املونيا )32(، وتالعب 
ميسي بسيلفستر داخل املنطقة 
وس����دد كرة قوية في الش����باك 

اخلارجية )32(.
وأضاف ميسي الهدف الثاني 
من هجمة منسقة بدأها ميسي 
الذي مرر كرة زاحفة الى ابيدال 
املتوغل داخ����ل املنطقة فمررها 
بدوره زاحفة ارتدت من البلجيكي 
توماس فيرمايلني وتهيأت امام 
بيدرو الذي وضعها امام ميسي 
غير املراقب فراوغ الفرنسي غايل 

سجل »سوبر هاتريك« ليقود برشلونة لمواجهة إنتر ميالن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ميسي »ُيمّسي« على أرسنال باألربعة!

)رويترز( صورة مركبة لألهداف الثالثة التي سجلها ميسي قبل أن يضيف الرابع  

ميسي: المهم أننا فزنا وأتمنى 
تسجيل رباعية في »الملكي«

 ليڤربول وهامبورغ وڤالنسيا
على المحك في »يوروبا ليغ«

الصحف العالمية: ميسي
نجم من كوكب آخر

قال جنم املباراة ميس����ي »أشعر بس����عادة بالغة.. الشيء املهم هو 
أننا فزنا مج����ددا، بعدما بدأنا املباراة بش����كل متواضع.. ويجب علينا 
اآلن مواصلة العمل بنفس اجلدية«. ولدى سؤاله، عما إذا كان سيحرز 
رباعية في مباراة قمة الدوري اإلسباني املقررة أمام ريال مدريد أجاب 
ميسي قائال »أمتنى ذلك، ولكنه سيكون صعبا للغاية«. وقال تكسيكي 
بيغريش����تني، السكرتير الفني بنادي برش����لونة، »إن ميسي سجل لنا 
أهدافا حاس����مة على مدار أعوام«. وقال حارس مرمى برشلونة السابق 
أندوني زوبيزاريتا، لدى حتليل املباراة لقناة إسبانوال التلفزيونية، إن 
»ميسي يعد بالفعل واحدا من أعظم الالعبني في تاريخ دوري األبطال«. 
م����ن جهته قال العب ارس����نال كالوس بندتنر »حاولن����ا قدر اإلمكان.. 
ولكنهم تفوقوا علينا وكانوا الفريق األفضل.. ميسي العب غير عادي، 

وقد أثبت ذلك مجددا«.

ستكون سمعة اندية ليڤربول االجنليزي وهامبورغ األملاني وڤالنسيا 
االسباني على احملك عندما يستضيف االول بنفيكا البرتغالي على ملعب 
»انفيلد رود«، ويحل الثاني والثالث ضيفني على ستاندار لياج البلجيكي 
واتلتيكو مدريد االسباني على ملعبي »موريس دوفرانس« و»فيسنتي 
كالديرون« على التوالي في اياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ« لكرة القدم. ويسعى ليڤربول الى فك عقدته مع 
بنفيكا في املباريات األخيرة ومواصلة املش����وار في هذه املسابقة التي 

تشكل األمل الوحيد في احلصول على لقب هذا املوسم.
ولن تكون مهمة ڤالنسيا بطل 2004 على حساب مرسيليا االسباني 
عندما كان يشرف عليه حينها بينيتيز، سهلة امام مضيفه اتلتيكو مدريد 
وسيكون مطالبا بالفوز او التعادل بأكثر من هدفني بعدما سقط في فخ 
التعادل على ارضه 2-2. وال تختلف حال ڤولفسبورغ بطل أملانيا عن 
ليڤربول وڤالنسيا حيث يأمل بدوره الى انقاذ موسمه من خالل املسابقة 

االوروبية عندما يستضيف فوالم االجنليزي.

ركزت الصحف الرياضية العاملية على أداء ميسي حيث اجمعت تلك الصحف 
عل��ى أن « البرغوث« حط��م آمال املنافس دون رحم��ة. الصحافة الرياضية 
اإلس��بانية وصفت الالعب األرجنتيني بأنه يواصل على مستوى عال، حيث 
قالت صحيفة »آس«: »ميس��ي أمر مخيف وهو لي��س من هذا العالم« حيث 
اضافت في تقريرها أن ميسي هو أف سي برشلونة في حني قالت صحيفة 
»ماركا« عن »البرغوث«: »العالم عند قدميه«. الصحف اإلسبانية اشادت هي 
األخرى بأداء مهاجم البلوغرانا حيث قالت صحيفة »البايس«: »ميسي الرائع« 
فيما أش��ارت صحيفة »املوندو« أن ميس��ي الرجل الذي ال ينضب في حني 
ش��ددت صحيفة »إي بي س��ي« على أن ليو أصبح يلعب البوكر بجانب كرة 
القدم«. الصحف الدولية أشادت باألرجنتيني ميسي حيث وصفته بأنه جنم 
من كوكب آخر حيث قالت صحيفة »ليكيب« الفرنسية: »أرسنال لم يفلت من 
قبضة ميسي« فيما شددت صحيفة »الغارديان« على أن ميسي حطم مدافع 

أرسنال للعبور نحو الدور نصف النهائي.

ملعب ماراكانا 
حبيس لألمطار

 ڤينغر: ميسي
العب »بالي ستيشن«

 ميسي سادس العب 
يحقق رباعية

 غوارديوال يهنئ 

املياه أرضية  غمرت 
ملعب ماراكانا الشهير 
في البرازيل جراء األمطار 
الغزيرة التي هطلت على 
مدينة ريو دي جانيرو 
والتي تسببت بوفاة 95 

شخصا في الوالية.
وحتول ملعب ماراكانا 
ال���ذي بن���ي خصيصا 
الستضافة نهائيات كأس 
العالم 1950 والذي يعتبر 
أح���د أكب���ر املالعب في 
العالم، إلى بركة للسباحة 
ممتلئة مبياه بنية اللون، 
ما جع���ل اس���تضافته 
فالمنغ���و  ملب���اراة 
وأونيفرسيداد التشيلي 
ضمن املجموعة الثامنة 
في كأس ليبرتادوريس 

غير مرجحة.

شبه الفرنسي أرسني ڤينغر 
مدرب ارس���نال االجنليزي اداء 
الكومبيوتر  ميس���ي بألع���اب 
التهاني لبرش���لونة  وقال »كل 
النه استحق الفوز بعد مباراتي 
الذهاب واالياب. انهم فريق جيد 
وميسي يصنع الفارق، وبإمكانه 
قيادة فريقه ال���ى الفوز في أي 
حلظة. انه كالعب »بالي ستيشن« 
)لعبة كومبيوتر( اذ يستفيد من 
كل فرصة. انه أفضل العب في 
العالم وبف���ارق كبير عن باقي 

الالعبني«.

بات ميسي سادس العب يحقق 
رباعية ف����ي دوري ابطال أوروبا. 
الهولن����دي ماركو ڤان  وس����بقه 
باسنت عام 1992 عندما قاد ميالن 
االيطالي الى الفوز على غوتبورغ 
السويدي 4-0، وااليطالي سيموني 
اينزاغ����ي ع����ام 2000 عندما قاد 
التسيو روما االيطالي الى الفوز 
على مرس����يليا الفرنس����ي 1-5، 
الكرواتي دادو برش����و عام 2003 
خالل فوز موناكو الفرنسي على 
ديبورتيڤو الكورونا االسباني 3-8، 
الهولندي رود فان نيس����تلروي 
عام 2004 ف����ي مباراة فريقه مان 
يونايتد االجنليزي وسبارتا براغ 
التشيكي )4-1( وأخيرا االوكراني 
اندريه شيڤتشنكو عام 2005 في 
مباراة ميالن االيطالي على أرض 
فنربخشة التركي )4-0(. ميسي 
هو األول الذي يقوم بهذا االجناز 
في االدوار االقصائية، علما ان اي 
العب لم ينجح حتى االن بتحقيق 

خماسية.

من جهته، هنأ مدرب برش��لونة 
جوس��يب غواردي��وال »برش��لونة 
املؤسسة، ألننا بلغنا نصف النهائي 
للعام الثالث على التوالي. لقد كانت 
املب��اراة بني فريق��ني جيدين، لكننا 
امتلكن��ا الك��رة أكثر م��ن اخلصم 
في الش��وط األول وه��ذا ما صنع 

الفارق«.
وتابع غوارديوال )39 عاما( الذي 
حمل الكأس م��ع الفريق الكاتالوني 
كالعب عام 1992: »نحن سعداء لبلوغ 
نصف النهائي وألننا جنحنا في االبقاء 

على هويتنا«.
وأضاف املدرب الشاب: »يستحق 
ليو ميسي كل الثناء، انه مثال رائع لكل 
الالعبني الناشئني رغم انه من شبه 
املستحيل ان يكرروا ما يقوم به... ان 
يتم وصفه بالعب بالي ستيشن هو 
أمر واقعي، لكن ال أعلم في أي مرحلة 

من اللعبة ميكن تصنيفه«.
وعن املواجه��ة املقبلة أمام انتر 
ميالن، قال: «ليس انتر الفريق الذي 
كنت أمتن��ى مواجهته ألنه أثبت في 
األعوام املاضية قوته محليا في ايطاليا. 
جوزي��ه مورينيو ه��و أحد أفضل 
املدربني اذا لم يكن األفضل، بعد فوزه 
في بطوالت ف��ي البرتغال، اجنلترا 

وايطاليا. أنا فخور ملواجهته«.

نجم برشلونة األرجنتيني 
ليونيل ميسي فرحًا 

بأهدافه االربعة )أ.پ(

كليش����ي وتابعها ساقطة داخل 
مرمى املونيا )37(.

ووجه ميسي الضربة القاضية 
الرسنال عندما استغل كرة رأسية 
من منتصف امللعب للمالي سيدو 
كيتا فكسر مصيدة التسلل وانفرد 
باملونيا قبل ان يتابعها ساقطة 

داخل املرمى )42(.
وكاد ميس����ي يحقق السوبر 

هاتريك مطلع الش����وط الثاني 
عندما تلقى ك����رة عرضية من 
بيدرو داخل املنطقة بيد ان املونيا 

سبقه اللتقاطها )49(.
وكاد بي����درو يضيف الهدف 
الرابع اثر تلقيه كرة من ميسي 
فانفرد باحلارس املونيا وسددها 

بجوار القائم االيسر )71(.
ورد أرس����نال بكرة رأسية 

لبندتنر اثر ك����رة عرضية من 
دنيلس����ون بيد انها ارتدت من 
القائ����م األيس����ر )72(. وختم 
ميس����ي املهرجان به����دف رائع 
عندما تالعب بالفرنسي باكاري 
سانيا وفيرمايلني وكليشي داخل 
املنطقة وسدد كرة زاحفة ارتدت 
من املوني����ا فتابعها بني قدميه 

داخل املرمى )88(.

.. لو كان ميسي ابني 
سمير بوسعد

»عندما تعجز الكلمات عن الوصف.. اضحك واستمتع وال 
تعل��ق«، مقولة تنطبق على فلس��فة الكرة والتي باتت في 

مكان ما نقط��ة حتول بني جنوم الكرة وصراعهم على 
لقب األفضل، لكن الس��ؤال كيف إذا كان الفيلسوف 
نفسه يقدم املتعة والضحك والفرحة والفنون كلها؟ 
سيكون حتما ليونيل ميسي القادم حملو تاريخ دييغو 
مارادونا إذا فاز ب��كأس العالم في جنوب أفريقيا 
لفارق األلقاب واجلوائز التي ظفر بها ابن روزاريو 

مسقط رأس ميسي وقدوته مارادونا.
واجلميل في األمر ان »سوبر هاتريك« ميسي 
في شباك احلارس االسباني الرسنال االجنليزي 
املونيا والتي سجلت اسمها من ذهب فهي األولى 
في ال��دور نصف النهائي بأبطال أوروبا حتديدا 
والسادسة عامليا، لم جتد تعليقا ناريا أو ايجابيا 
واضحا من مارادونا الذي أشاد مبيسي ودوره في 

محطات كثيرة من اإلبداع الفني »اخلارق«.
والطريف في أهداف »الس��احر« اجلديد ميسي 

انه سجل من فوق ومن بني قدمي املونيا وعن ميينه 
ويس��اره، أي انه لعب »بالي ستيشن« جميلة رمبا لم 

تعرض في األس��واق بعد من فئة »ps4« ألنها لن تطرح 
نهائيا بس��بب كشف مستورها من ميس��ي ولم تعد تنفع 

ألدائ��ه وأهدافه ومهاراته وس��حره وفنونه حتى ان اإلش��ادات 
وضعته كأنه العب من كوكب آخر وقد تعود بنا الذاكرة الى 
مرحلة الطفولة ومتابعة األفالم املتحركة التي تعتمد على 
مهارات خارقة بتنا نراها واقعا حقيقيا بوجود ميسي 
االبن البار ألهله وعائلته، ويتمنى أي رب أس��رة من 
املتابعني مليس��ي وفنونه ان يكون ابنه ألنه يرس��م 
»نغما« جميال على بس��اط اخض��ر ويلون كيفما 
يش��اء بألوانه اخلاصة واملميزة كأنه طفل صغير 
يبكي م��ن الضحك ويرحب ب��كل من حوله كما 
يفعل حينما يسجل أهدافه حتى انه احتفظ بالكرة 
كقطعة حلوى يتلذذ بها ويستحقها بعد ان حفظ 
ال��درس وجنح في االمتحان الك��روي، الن من 
يسجل »هاتريك« يحق له ان يأخذ الكرة فكيف 

ب� »سوبر هاتريك«؟
و»الشرهة« على صحيفة »التاميز« اللندنية من 
خالل عادتها كل عام بعرض أكثر 100 ش��خصية 
أثرت في العالم، بوضع 200 اسم مرشح للتصويت 
من قبل املتصفحني على موقعها، ومن بني ال� 200 
اس��م يوجد العبان من نادي ريال مدريد االسباني 
ريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو، بينما خلت القائمة 
م��ن صاحب جائزة أفضل العب في العالم 2009 ليونيل 

ميسي.. تصوروا.. يرعاكم اهلل.


