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43 اكد مصدر طبي في االحتاد الهولندي لكرة القدم ان الفحص 
الذي خضع له اجلناح الدولي الهولندي ويسلي سنايدر، العب 
نادي انتر ميالن االيطال���ي، اظهر ان اصابة االخير في كاحل 

قدمه اليمنى ليست خطيرة.
وكان سنايدر يخشى ان يكون اصيب بكسر في قدمه واال 
يتمكن بالتالي من املش���اركة مع املنتخب الذي حجز بطاقته 

الى نهائيات املونديال.

العمان���ي عماد  الدولي  يخ���وض 
احلوس���ني غمار جتربة احترافية في 
الدوري البلجيكي لكرة القدم بعد ان 
اتفق مع شارلروا للعب في صفوفه. ولم 
يذكر احلوسني تفاصيل العقد مع النادي 
البلجيكي، لكنه قال في اتصال هاتفي 
ل� »فرانس« بانه »سيغادر الى بلجيكا 

الي���وم لالنضمام الى فريقه اجلديد«. 
وسبق للحوسني ان احترف في الرياض 
الس���عودي وقطر والريان القطريني. 
وسيكون احلوسني ثاني العب عماني 
يحترف في اوروبا بعد حارس املرمى 
علي احلبسي الذي يلعب في بولتون 

االجنليزي حتى عام 2013.

إصابة سنايدر ليست خطيرة الحوسني إلى شارلروا البلجيكي

 البورتا بالعربية إلى الجماهير الكويتية: »رمضان كريم«

 األمير وولي العهد استقبال رئيس نادي برشلونة

عبدالعزيز جاسم
أكد رئيس نادي برشلونة االسباني خوان البورتا 
ان فريق الصاالت املغلقة في ناديه يفكر باملشاركة في 
دورة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان الرمضانية 

ال� 31 العام املقبل.
 جاء ذلك خالل وصوله الى البالد فجر امس على 
منت طائرة خاص���ة يرافقه نائب رئيس مجلس ادارة 
النادي رافائيل يوستي، وشقيقه خافيير بدعوة من 
اللجنة املنظمة لدورة املرحوم الروضان حيث تابعوا 

3 مباريات في الدورة امس. 
وكان في اس���تقباله رئي���س اللجنة املنظمة خالد 
الروض���ان واعضاء اللجنة املنظم���ة وعدد كبير من 

االعالميني ومشجعي نادي برشلونة.
وقبل ان يتحدث البورتا الى وسائل االعالم، قال 

باللغة العربية »رمضان ك���رمي«، ثم بارك للكويت 
هذا الش���هر قائال: انا س���عيد بالتواجد في الكويت 
ألشارككم في شهر رمضان، واطلع على عادات شعب 
الكويت في هذا الش���هر، وهي جتربة رائعة ان ازور 
بلدا مسلما مثل الكويت، معربا عن سعادته بزيارته 
االولى الى البالد التي ميلك العديد من االصدقاء فيها، 
في مقدمتهم الس���فير الكويتي في اسبانيا، ورئيس 

نادي كاظمة.

فترة تاريخية

ثم حت���دث البورتا عن النادي »الكاتالوني« قائال: 
ان برش���لونة يعيش افضل فترة في تاريخه بعد ان 
حقق هذا العام اجنازا غير مسبوق وتاريخيا بإحراز 5 
ألقاب هي دوري ابطال أوروبا وكأس السوبر االوروبية 

ودوري وكأس اسبانيا وكأس السوبر االسبانية، مشيرا 
الى ان هذه االلقاب تلقي على عاتق ناديه حتديا كبيرا 
في احلفاظ عليها، وزاد ان النادي حرص على تعزيز 
صفوفه بالعبني جدد حتى يبقى منافس���ا، ألن هدفه 
االساسي هو العمل من اجل االستمرار على نفس النهج 

الذي يسير عليه حاليا.
وعن صحة وجود صفقة لتبادل جنم برش���لونة 
الفرنسي تييري هنري مع البرازيلي روبينيو مهاجم 
مانشستر سيتي االجنليزي، نفى البورتا صحة ذلك، 
مشيدا بإمكانات هنري، وان النادي يفتخر ويعتز به 
ألنه احد افضل مهاجميه، مشيرا في الوقت ذاته الى ان 
النادي لم يطارد العب ارسنال االجنليزي، االسباني 
سيسك فابريغاس ألنه يحترم ارسنال والعالقة التي 
تربطه به، وحتى االن لم يفاوض فابريغاس، كما نفى 

ضم الفرنسي باتريك فييرا العب انتر ميالن االيطالي، 
قائال: ان فييرا العب كبير ونحترمه ولكنه ليس من 
اولوياتنا حاليا، ألننا منتل���ك العبا مماثال في نفس 

مركزه هو العاجي يايا توريه الذي نعتز به.
وعما اذا كان برش���لونة يطمح في توسيع قاعدته 
اجلماهيرية ف���ي املنطقة العربية بعدما اضاف اللغة 
العربية الى موقعه الرس���مي على ش���بكة االنترنت، 
قال: تهمنا جدا املنطقة العربية ومنها منطقتا الشرق 
األوسط واخلليج، لوجود قاعدة جماهيرية كبيرة لنا، 
وهذا ما يسعدنا ويجعلنا مصرين على توسيع تلك 
القاعدة، والتواصل مع الشباب العربي وتبادل األفكار 
معه من خالل طريق مهم وهو موقعنا االلكتروني الذي 
نسعى من خالله الى الترويج لنادينا أيضا، مبينا أن 
برشلونة مهتم بنشر مدرس���ته الكروية في املنطقة 

العربية وأقاليمها وبالتحديد اخلليج، وهناك محادثات 
مع أندية في دبي وابوظبي والكويت، لتأس���يس هذه 

املدارس

دورة عالمية

م���ن جهته، أكد خالد الروض���ان ان زيارة البورتا 
وقبوله الدعوة اعتراف جديد بالدورة على املستوى 
العاملي، مؤكدا ان دورة الروضان وبرشلونة يتفقان 
في جزئية مهمة وهي العمل اخليري والتطوعي، مؤكدا 
انه من هذا املنطلق لم يتردد البورتا في احلضور الى 

الكويت ملشاهدة الدورة والتواصل مع جمهورها.
واضاف ان اللجنة املنظمة أوفت بوعدها جلمهور 
الدورة عندما تعهدت باس���تقدام مش���اهير الرياضة 

واملنتخبات والفرق العاملية.

أكد أن برشلونة يفكر في المشاركة بدورة الروضان الموسم المقبل

الورد في استقبال البورتا لدى وصوله إلى املطار

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد حامال فانيلة نادي برشلونة مع البورتا ويوستي بحضور الشيخ احمد النواف وخالد الروضان صاحب السمو األمير مستقبال خوان البورتا بحضور الشيخ احمد النواف وخالد الروضان والشيخ علي اجلراح والسفير أحمد فهد الفهد ورفائيل يوستي

رئيس نادي برشلونة مع الزميلني عبدالعزيز جاسم وهاني سالمة

خالد الروضان مرحبا برئيس نادي برشلونة خوان البورتا

البورتا محاطا باللجنة املنظمة للدورة وعدد من الزمالء اإلعالميني

اس���تقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د في ديوانه 
بقصر الس���يف امس اللواء الشيخ 
احمد النواف وبرفقته رئيس نادي 
برشلونة االس���باني خوان البورتا 
ونائب رئيس النادي رفائيل يوستي 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة لدورة 
املرحوم عبداهلل الروضان الرمضانية 
خالد الروضان، وذلك مبناسبة زيارة 

البورتا الى البالد حلضور الدورة.
وحض���ر املقابلة وزير ش���ؤون 
الديوان األميري بالوكالة الشيخ علي 
اجلراح ومدير مكتب س���مو األمير 

السفير احمد فهد الفهد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف 
الشيخ احمد النواف وبرفقته رئيس 
نادي برشلونة خوان البورتا ونائب 
رئيس النادي رفائيل يوستي وخالد 

الروضان.
وقد رحب سموه بالبورتا ضيفا 
عزيزا على الكويت واهلها، مش���يدا 
سموه بالعالقات الكويتية � االسبانية 
في العديد من املجاالت وعلى وجه 
الرياضي، وان  اخلصوص املج���ال 
الكوي���ت تامل بتب���ادل اخلبرات ملا 
للمملكة االسبانية الصديقة من ريادة 
في هذا القطاع، متمنيا سموه للضيف 
زيارة ميمونة لبلده الثاني الكويت، 
وحضر املقابلة الشيخ مبارك الفيصل 

رئيس ديوان سمو ولي العهد.


