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األرجنتيني ليونيل ميسي »رائع« في كل ظهور 
مع برشلونة         )رويترز(

عالميةمتفرقات 

تفتتح املرحلة الثالثون من بطولة املانيا لكرة القدم 
اليوم بلقاء بوروس���يا مونش���نغالدباخ مع اينتراخت 
فرانكفورت في الساعة ال� 9:30 مساء بتوقيت الكويت.
ارتفعت االص��وات املنادية مبحاس��بة مدرب منتخب 
اليابان تاكيش��ي أوكادا بعد خسارة فريقه في مباراة ودية 

أمام صربيا 0 � 3.
تس���ببت األمطار في تأجيل مباريات اليوم الثالث 
من دورة هيوسنت االميركية للتنس املقامة على مالعب 

صلصالية، فتم نقل مباراتني من الدور الثاني.
بات دون نلسون املدرب األكثر حتقيقا للفوز في تاريخ 
دوري كرة الس��لة االميركي للمحترف��ن بعد تغلب فريقه 
غولدن س��تايت ووريورز على مينسيوتا متبروولفز 116 � 

.107
كشفت اس���طورة كرة املضرب االميركية مارتينا 

نافراتيلوفا عن اصابتها بسرطان الثدي.
قطع غالسغو رينجرز شوطا كبيرا نحو احملافظة على 
لقبه في بطولة اس��كوتلندا بتغلبه على ضيفه أبردين 3 � 1 

في مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثن.

العربي القطري يدخل
عالم الفضاء قريبًا

 إيطاليا: ميسي سلطان الكرة برشلونة إلى »عش الطير«

األخضر يهزم خيطان في »الصاالت«

إيقاف غيريرو لنهاية الموسم 

المحرق يواجه المنامة في الدوري 

قمة حاسمة بين الفيصلي والوحدات

أعل����ن النادي العربي القطري انه س����يطلق قناة فضائية خاصة 
به قريبا، وانها س����تكون أول فضائي����ة رياضية قطرية خاصة بأحد 

األندية.
وسيتم إطالق القناة الفضائية للعربي رسميا خالل أشهر قليلة بعد 
احلصول على موافقة وزارة الثقافة والفنون والتراث، وفي حالة عدم 
احلصول على املوافقة للبث من داخل قطر، فان بث القناة سيكون من 
خارجها مؤقتا. وحصل العربي على التراخيص الالزمة إلطالق القناة، 

وينتظر فقط صدور تشريع بذلك من مجلس الوزراء القطري.
وأعلن رئي����س النادي العربي عبداهلل امل����ال في مؤمتر صحافي 
لتدش����ني شعار القناة انه »مت اتخاذ االجراءات الرسمية بتقدمي طلب 
رسمي لوزير الثقافة والفنون والتراث للحصول على املوافقة الرسمية 
للبدء في االجراءات«. وتابع »ان وزير الثقافة وعد بعرض املش����روع 
على مجلس الوزراء القطري لتش����ريع قانون يختص مبسألة البث، 
وانه متت مخاطبة إحدى الشركات املتخصصة لتقدمي دراسة جدوى 

متكاملة عن القناة وكل ما حتتاجه«.
كما أعلن املال »حصول العربي على وعود من قناة الدوري والكأس 
وقناة اجلزيرة الرياضية بتزويد قناة العربي باملواد األرشيفية اخلاصة 
بتاريخ النادي على مدار س����نوات طويلة منذ إنشائه والسيما فيما 
يخص إجنازاته«. وأكد ان القناة الفضائية للعربي »س����يتم متويلها 
من رعاة النادي ولن تكلف خزينة العربي اي أعباء، وس����تكون احد 

مصادر الدخل للنادي«.

س����يخوض نادي برش����لونة 
االسباني مطعما بنجومه مباراة 
ودية مع بيجينغ غوان بطل الدوري 
الصيني على ملعب »عش الطير« 
ف����ي العاصمة بكني، ف����ي الثامن 
من أغس����طس املقبل بحس����ب ما 
ذكرت الصحف الصينية احمللية 
الصادرة ام����س. ونقلت صحيفة 
»يوث دايلي« عن تسيا هايفينغ 
مروج احلدث: »مت حتديد مباراة 
برشلونة في بكني يوم الثامن من 
أغسطس على ملعب عش الطير... 
سيجلبون تشكيلتهم األساسية 

وهذا منصوص في العقد«.

برغ����م أن مدرب انتر ميالن البرتغالي جوزي����ه مورينيو لم يقل كلمته بعد، فإن 
جماهير انتر تعرف على ما يبدو كيفية التعامل مع األس����طورة األرجنتيني ليونيل 
ميسي، عندما يلتقي الفريق اإليطالي مع العمالق االسباني برشلونة ذهابا وإيابا في 
الدور قبل النهائي. وصرخ بعض املشجعني مبكرا في مطار مالبينسا مبيالنو خالل 
استقبال بعثة إنتر ميالن التي حققت الفوز بهدف نظيف على ملعب سيسكا موسكو 
بالقول »لوسيو، فكر في ميسي«. وتسببت األهداف األربعة، في حالة من التقدير في 
وسائل اإلعالم اإليطالية، التي وصفت ميسي بأنه »ملك كرة القدم« و»شيء من كوكب 
آخر«. وقبل أس����بوعني من املواجهة املرتقبة بني قطبي الكرة اإليطالية واالسبانية، 
حذر صانع األلعاب االسباني السابق لويسيتو سواريز، الذي قاد إنتر ميالن إلحراز 
اللقب األوروبي في ستينيات القرن املاضي، من أن »الدور قبل النهائي سيكون صعبا 
للغاية، ولكنه س����يكون صعبا عليهم أيضا«. وقال س����اندرو مازوال زميل سواريز 
»برش����لونة أيضا عليه أن يكون حذرا، لقد لعب إنتر أمامهم من قبل )تعادل سلبيا 
وخسر 0-2 في دور املجموعات( ومورينيو لديه الفرصة ملتابعتهم جيدا، أعتقد أن 

الفرص متساوية«.

سحق العربي نظيره خيطان بسداسية نظيفة في اللقاء الذي 
جمعهما على صالة نادي اليرموك ضمن اجلولة اخلامسة للمجموعة 

األولى لدوري الصاالت.
وأحرز أهداف األخضر كل من جاس���م س���لطاني وعقيل عمر 
وفهد االنصاري وعبدالرزاق االنصاري وتركي الصباح وحس���ني 

كلندر.
وفرض العربي سيطرته على مجريات املباراة على الرغم من 
احمل���اوالت اجليدة التي جربها خيطان مع انطالقة املواجهة حيث 
اعتمد العبو خيطان على التس���ديد م���ن بعيد لكن يقظة حارس 

األخضر منعت محاوالت خيطان من الدخول الى الشباك.
وبهذا الفوز احتل العربي املركز الثالث برصيد 6 نقاط ليتجدد 
أمله في بلوغ ال���دور الثاني من دوري الصاالت، فيما بقي رصيد 

خيطان 3 نقاط.

يبدو أن املوسم احلالي من الدوري األملاني لكرة القدم قد انتهى 
بالفعل بالنسبة ملهاجم هامبورغ البيروفي باولو غيريرو بعدما قرر 
احتاد الكرة األملاني امس إيقافه ملدة خمس مباريات إللقائه زجاجة 
بالستيكية على مشجع. كما فرض احتاد الكرة األملاني غرامة مالية 
قدرها 20 ألف يورو )26700 دوالر(على غيريرو بس���بب الواقعة 
نفسها التي جاءت يوم األحد املاضي عقب تعادل هامبورج السلبي 

مع هانوڤر. ويحق لغيريرو تقدمي تظلم ضد هذا احلكم.

المنامة ـ ناصر محمد
س���يتحدد بشكل ش���به نهائي املوقف بالنسبة لبطولة الدوري 
البحريني لكرة القدم الذي س���يدخل مراحله النهائية، حيث تبقى 
ثالثة اسابيع واحملرق يتصدر املس���ابقة وحده بعد خسارة أقرب 
منافس���يه الرفاع ألربع نقاط في االسبوعني االخيرين، فيما اقترب 

االهلي اكثر وتساوى مع الرفاع بنفس الرصيد.
وتب���دأ اجلولة 16 اعتبارا من اليوم بلقاء س���يجمع بني احملرق 
برصيد 37 نقطة مع املنام���ة برصيد 17 نقطة، فيما يلتقي النجمة 
برصيد 23 نقطة مع الرفاع الشرقي برصيد 12 نقطة وهو القابع في 
املؤخرة بفارق االهداف عن احلالة. لذا فإن مباريات اجلولة احلالية 
ستحدد بشكل واضح االقرب للهبوط مع ابتعاد احد الغرميني االهلي 
أو الرفاع عن مطاردة احملرق، حيث سيلتقيان يوم االثنني ورصيد 
كل منهما 32 نقطة فيما سيلتقي يوم السبت املالكية )16 نقطة( مع 

البسيتني )17 نقطة( واحلالة )12 نقطة( مع الشباب )13 نقطة(.
من جانب اخر خطف احملرق واملنامة فوزا ثمينا وقاتال في اجلولة 
الثالثة للدورة السداس���ية لكرة الس���لة وذلك في الثواني االخيرة 
من مباراتيهما امام احلالة ومدينة عيسى ليتقدم الفريقان لصدارة 
دوري زين لكرة السلة. فقد استطاع احملرق وبرمية ثالثية من كابنت 

الفريق احمد الدوى ان يفوز على احلالة 82 - 81.
فيما استطاع املنامة تخطي مدينة عيسى بصعوبة بعد واحدة 

من اكثر املباريات اثارة وضعه في نتيجة 78 - 77.
وبذل���ك ارتفع رصيد احملرق واملنام���ة الى 6 نقاط، فيما رصيد 

احلالة 4 نقاط ومدينة عيسى 3 نقاط.

ستكون قمة القطبني الفيصلي والوحدات حاسمة عندما يلتقيان 
االثنني املقب���ل في املرحلة احلادية والعش���رين قبل االخيرة من 

الدوري االردني لكرة القدم.
 وتفتتح املرحلة اليوم فيلتقي احتاد الرمثا مع اليرموك وكفرسوم 
مع العربي، وتس���تكمل غدا فيلعب الرمثا مع البقعة والكرمل مع 

احلسني، واالحد بلقاء شباب االردن مع اجلزيرة.
 وتكتسب مباراة الفيصلي والوحدات أهمية خاصة إذ انها قد 
تعلن هوية بطل الدوري دون حاجة النتظار اجلولة األخيرة التي 

يلتقي فيها الفيصلي مع الرمثا والوحدات مع شباب األردن.
 يتصدر الفيصلي »حامل الرقم القياس���ي في عدد مرات الفوز 
باللقب برصيد 30 مرة« الترتيب ب� 50 نقطة، متقدما بفارق نقطة 
واحدة فقط امام غرميه التقليدي الوحدات »حامل لقب املوسم املاضي« 

واملتطلع للمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.
 فوز الفيصلي سيتوجه بطال، واي نتيجة غير ذلك تعني تأجيل 

احلسم الى اجلولة االخيرة.

شيكاباال أنقذ ستاد القاهرة من مجزرة بمساعدة الحكام

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أنق���ذ ه���دف جن���م الزمالك 
شيكاباال ملعب س���تاد القاهرة 
من مج���زرة حقيقية كان ميكن 
ان حتدث لو لم ينجح شيكاباال 
في تسجيل هدف التعادل للزمالك 
امام الشرطة في الدقيقة 108، حيث 
حتولت ارضية الستاد الى ساحة 
الكرة في  معركة بقيادة منسق 
الزمالك ابراهيم حسن الذي نزل 
النهاية لالعتداء  بعض صافرة 
على مدرب احتاد الشرطة، مما 
دفع بعض العب���ي الزمالك الى 
االعتداء ايضا على أعضاء جهاز 
الفريق اآلخر، بينما خرج طاقم 
التحكيم في حراسة رجال الشرطة 

وترك امللعب في حالة غليان.
وكان احلكم قد احتس���ب 18 
دقيق���ة وقتا محتس���با بدال من 
الضائع، وه���و وقت مبالغ فيه 
جدا، حيث توقف���ت املباراة في 
ش���وطها الثاني نحو 10 دقائق 
على أقصى تقدير الحتجاج العبي 
الزمالك على احلكم لعدم احتسابه 
ضربة جزاء أكثر من مرة، لذلك 
فقد جتاوز احلكم في احتساب 
الوق���ت الضائع حت���ى يتمكن 
الزمالك من التعادل ليخرج بسالم 

من امللعب وتنتهي املباراة بأقل 
خسائر ممكنة ومع ذلك جاءت 

النهاية مؤسفة جدا.
وقد رفض الزمالك هدية األهلي 
وتعادل مع ضيفه احتاد الشرطة 
1-1 ليصبح الفارق الذي يفصله 
خلف األهلي في الصدارة س���ت 
نقاط، م���ع تبقي مباراة مؤجلة 

لألهلي أمام املنصورة.
تقدم محم���د الفيومي بهدف 
الحتاد الشرطة )23( ثم تعادل 
الرازق )شيكاباال(  محمود عبد 

في الدقيقة 107.
ورفع الزمالك رصيده إلى 47 
نقطة في املركز الثاني مقابل 37 
نقطة الحتاد الشرطة في املركز 

اخلامس.
وكان األهلي ق���د تعادل مع 
املقاولون 1-1 وتقدم الى النقطة 
53، وكان ميك���ن للزمال���ك ان 
الهدية، ليضيق  يس���تغل هذه 

الفارق جدا.
وفي باق���ي مباريات اجلولة 
تغلب اجلونة على ضيفه االنتاج 
احلربي 2-0 وإنبي على ضيفه 
بت���رول أس���يوط 3-1 وتعادل 
الس���كندري مع حرس  االحتاد 
احلدود 1-1 واملنصورة مع طالئع 

اجليش سلبيا.

ميهوب راض عن األهلي

الى ذلك، أكد املدرب العام في 
األهل����ي عالء ميه����وب ان فريقه 
قدم مب����اراة جيدة أمام املقاولون 

العرب.
وقال ميهوب خ����الل املؤمتر 
الصحاف����ي عقب انته����اء املباراة 
»قدمنا مباراة جيدة بشكل عام، 
وكان هن����اك بع����ض الفراغ����ات 
في وس����ط امللعب خالل الشوط 
األول، ولكننا عاجلنا ذلك وظهر 
الفريق بشكل مغاير في الشوط 

الثاني«.
وأضاف »املقاولون لم يكن له 
سوى هجمة واحدة خالل الشوط 
الثاني، في املقابل أضعنا العديد 
من الفرص السهلة إلضافة الهدف 

الثاني والفوز باللقاء«.
وتقدم املقاولون أوال عن طريق 
إيهاب املصري في الدقيقة 11، قبل 
ان يتع����ادل مداف����ع ذئاب اجلبل 
تيجاني لألهلي بهدف في مرماه 

في الدقيقة 18.
وفس����ر عالء ميهوب إش����راك 
الفني حملم����د فضل قبل  اجلهاز 
خمس دقائق م����ن انتهاء املباراة 

بدال من عماد متعب وعدم املجازفة 
باللعب مبهاجمني صريحني، حيث 
قال خط وس����ط املقاولون ميتاز 
باملهارة العالية وكان من الصعب 
تبديل أحد العبي الوسط مبهاجم 
حتى ال حتدث خلخلة في الفريق. 
من جانبه قال املدرب العام لفريق 
املقاولون العرب محسن الرفاعي ان 
فريقه كان الطرف األفضل واألكثر 
خطورة خالل مجريات الش����وط 
األول أمام األهلي وأضاف عن رضاه 
التام على احلصول على نقطة من 
األهلي خيرا من الهزمية، مؤكدا ان 
التعادل نتيجة عادلة للفريقني في 

هذا اللقاء.

معركة مرتضى وشوبير مستمرة

من جهة اخرى، فشلت محاولة 
الصلح بني املستش����ار مرتضى 
منصور واإلعالمي احمد شوبير 
التي عقدت مس����اء أم����س االول 
الش����يخ خالد اجلندي  بوساطة 
واإلعالمي محمود س����عد. وحل 
مرتضى منص����ور وجنله أحمد 
وأحمد شوبير ضيوفا على الهواء 
النهاردة«  في برنام����ج »مص����ر 
التلفزيون املصري مس����اء  على 

األربعاء.

الزمالك يرفض هدية األهلي لالقتراب منه 

هرج ومرج من العبي الزمالك بعد املباراة

كرويف: ما يجعل ميسي رائعًا هو أن ما يقوم به بسيط
»مذهل«، »خارق«، »رائع«، انها الكلمات 
التي اس���تخدمت من قبل جميع من تابع 
األداء الذي قدمه الفتى األرجنتيني الذهبي 
ليونيل ميسي خالل مباراة فريقه برشلونة 
االسباني مع ضيفه أرسنال االجنليزي في 
إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
ظهر ميسي مجددا كالعب من كوكب آخر 
يحلق في س���مائه اخلاصة، فارضا نفسه 
أفضل العب في العالم على اإلطالق بعدما 
دك الش���باك اللندنية برباعية رائعة حمل 
من خاللها فريقه الكاتالوني الى دور ال� 4 
من املسابقة األوروبية األم للموسم الثالث 

على التوالي.
من الكلمات األكثر استخداما في معجم 
املميز جوسيب  الشاب  برشلونة ومدربه 
غوارديوال هي »التواضع«، وهذه الصفة 
جتسد متاما »ليو« ميسي الذي كسب ود 
اجلماهير واخلصوم على حد سواء بفضلها 
وهو األمر الذي مييزه عن جنوم آخرين من 
طراز البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم 

ريال مدريد حاليا ومان يونايتد سابقا.
»انا سعيد جدا بهذا االنتصار لكن علينا 
ان نواصل عملنا«، هذا ما قاله ميسي بعد 
املباراة مختصرا االحتفاالت بفرحة بلوغ 
نصف نهائي املسابقة األوروبية التي توج 
بلقبها املوسم املاضي مع النادي الكاتالوني، 

وذل���ك ألنه يريد ان ينص���رف مع زمالئه 
من اجل اس���تجماع قواهم والتركيز على 
املوقعة املنتظرة غدا في الدوري احمللي مع 
الغ���رمي التقليدي ريال مدريد في مواجهة 
قد حتدد هوية من سيتوج بطل »ال ليغا« 

لهذا املوسم.
وتابع أفضل العب في العالم لعام 2009 
»تنتظرنا مباراة هامة للغاية. األمر األساسي 
هو ان نفوز هناك )في مدريد(، حتى وان 

كان بهدف واحد«.
ميسي الذي سجل هدفه ال� 39 هذا املوسم 
في جميع املسابقات، لم يفرط في احتفاله 
بعد املباراة ولم يتحدث كثيرا عن نفسه ألنه 
يرى ان ما حققه جاء نتيجة العمل اجلماعي 
في الفريق، إال ان زمالءه والعديد من الذين 
تابعوا مباراة »كامب نو« اس���تفاضوا في 
إعط���اء »ليو« حقه وعلى رأس���هم مدرب 
أرسنال الفرنسي أرسني ڤينغر الذي قال 
»انهم )برشلونة( فريق رائع لكنهم بالطبع 
ميلكون ميسي � سجل الهدف األول في ظرف 

كان من املستحيل فعل ذلك«.
وواصل ڤينغر »في املباريات الكبرى، 
الفارق.  الالعبون االستثنائيون يحققون 
ميسي أفضل العب في العالم وبفارق كبير 

)عن منافسيه على هذا اللقب(«.
اما مدربه غوارديوال فقال »ميسي كان 
استثنائيا وحاسما. انه العب مميز من الطراز 

الرفيع. يس���تحق ليو كل الثناء، انه مثال 
رائع لكل الالعبني الناشئني رغم انه من شبه 

املستحيل ان يكرروا ما يقوم به«.
اما زميله املميز ايضا تشافي هرنانديز 
فعلق على اداء ميسي قائال »ان تسجل 4 
أه���داف في مباراة من ه���ذا النوع هو أمر 
غير معقول، مذهل. ليو على مستوى آخر 
مختلف متاما عن اي العب في العالم، انه 
من مستوى آخر. اذا كنت محظوظا فهناك 
احتمال ان جتد العب���ا من طرازه كل ربع 

قرن«.
كرويف يشيد

اما أسطورة برشلونة السابق والرئيس 
الفخري للن���ادي الهولندي الطائر يوهان 
كرويف فكتب عن ميسي في الفقرة اخلاصة 
في صحيف���ة »ال بيريوديكو«، معتبرا ان 
ما يجعل ميس���ي رائعا هو ان ما يقوم به 

بسيط.
واضاف كرويف الذي قاد برشلونة الى 
لقبه االول في هذه املسابقة عام 1992 على 
حساب سمبدوريا االيطالي: »أنت ترى ميسي 
وتقول لنفسك انه يقوم بأمور مستحيلة. 
تراه يتحرك، يركض، يراوغ، يسجل فتقول 

� انه نابغة، يقوم بأصعب األمور على 
اإلط���الق. لكن هذا لي���س الواقع. األمر 
الرائع الذي مييز ميس���ي هو انه يقوم 

بأمور سهلة للغاية او باألحرى يقوم 
مبا يبدو لنا صعبا للغاية ببساطة 

وبرودة«.
وواصل الهولندي الطائر »ملاذا 
هو أفضل العب في العالم؟ ألنه 
القيام بأمور  القدرة على  ميلك 
صعبة دون ان يعاني. ليو يطوف 
فوق أرضية امللعب. في بعض 
األحيان تعتقد انه غائب )عن 
املباراة(، وبأنه يختبئ، لكنه 
هناك واملنافس���ون يعلمون 

ذلك«.
وأردف قائال »ال احد في برشا 

يبذل جهدا اكثر من ليو«، معتبرا ان 
النجم االرجنتيني يحافظ على طاقته قبل 
ان يفاجئ اخلصوم وينطلق ملسافة 30 او 

40 مترا ثم يسجل أهدافه. »صحيح ان أحدا ال 
يستطيع إيقافه عندما ينطلق« نحو املرمى، 
هذا ما قاله بدوره مدافع أرسنال الفرنسي 

ميكايل سيلفستر عن ميسي.
يذكر ان ميسي يتصدر ترتيب هدافي 
الدوري االسباني برصيد 26 هدفا، وهو سجل 
ثالثية »هاتريك« في 3 مناسبات هذا املوسم 
امام تينيريفي )5 � 0( وڤالنسيا )3 

� 0( وسرقسطة )4 � 2(.

توابع زلزال »الخارق« و»المبدع« ميسي تتوالى


