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عبداللطيف الروضان مرحبا برئيس نادي برشلونة وابتسامة من ياسر ابلخوان البورتا متوسطا ناصر الروضان والشيخ أحمد النواف البورتا يقدم فانيلة برشلونة إلى خالد الروضان

خالد الروضان يهدي البشت إلى البورتاويحيي اجلماهير البورتا يستعرض بالكرة

يوقع ألحد احلكام على الكرةعناق بني سفيرنا في اسبانيا عادل العيار والبورتا

اجلماهير احتشدت في استقبال البورتا يصافح بعض البراعمخالد الروضان والبورتا مع أعضاء برنامج ديوانية الروضان

البورتا يلهب حماس جمهور الروضان ويتعهد بمشاركة برشلونة العام المقبل

شهدت منافسات اليوم التاسع 
عش���ر لدورة املرح���وم عبداهلل 
مشاري الروضان للصاالت يوما ال 
ينسى في تاريخ الدورة، اذ شهدت 
حضور خوان البورتا رئيس نادي 
برشلونة بطل اسبانيا وأوروبا 
العالم، وقد  ف���ي  وأفضل فريق 
حتول هذا اليوم الى حفل كبير 
ش���ارك فيه جمهور الدورة الذي 
جاء بأع���داد غفيرة وهو يرتدي 
فانيلة برشلونة وحمل أعالم بطل 

اوروبا.
وأحس���نت اللجن���ة املنظمة 
واجلماهير استقبال البورتا الذي 
دخل الى صالة الشهيد فهد األحمد 
بالدعية على غناء اجلمهور نشيد 
برشلونة مع التصفيق احلاد ورفع 
الالفتات املعبرة عن حب اجلمهور 
للبارش���ا، وحرص البورتا على 
حتية اجلمه���ور والتلويح بيده 
لهم معبرا عن امتنانه وش���كره 

لالستقبال الرائع.
وكان في اس���تقبال البورتا 
في املقصورة الرئيس���ية ناصر 
الروضان راعي الدورة ود.هالل 
الس���اير وزير الصح���ة واللواء 
متقاعد فيص���ل اجلزاف رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والشيخ احمد النواف 
الرياضي  رئيس احتاد الشرطة 
وعبداللطيف الروضان امني عام 
العيار  الوزراء وع���ادل  مجلس 
س���فير الكويت في اسبانيا الى 
جانب سفير اسبانيا لدى الكويت 
واس���عد البن���وان رئيس نادي 
كاظمة وجنيب العوضي الرئيس 
التنفيذي لڤيڤا لالتصاالت وجمع 
من الشخصيات الرياضية ورعاة 

الدورة.

حفاوة كبيرة

وازداد تفاع���ل اجلمهور مع 
جنم وضيف الدورة البورتا بعد 
نزوله الى امللعب الى جانب خالد 
الروضان رئيس اللجنة املنظمة 
من أجل القاء كلمة بهذه املناسبة 
حيث وجه البورتا شكرا خاصا 
إلى أسرة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان على هذا االستقبال الرائع 

خصوصا ان زيارته هدفها تعزيز 
أواصر الصداق���ة الرياضية بني 
الكويت وموطنه مقاطعة كاتالونيا 

االسبانية.
واعرب البورتا عن س���عادته 
بزيارته االولى الى الكويت التي 
ميلك العدي���د من األصدقاء فيها 
وفي مقدمتهم الس���فير الكويتي 
في اسبانيا واسعد البنوان رئيس 

نادي كاظمة.
وقال: شرف كبير لي ان اتواجد 
الكويتيني في شهر رمضان  بني 
املبارك وان أشاركهم أحاسيسهم 
الرمضانية  واطلع على عاداتهم 
خصوصا في بلد مسلم كالكويت 
وهذه جتربة رائعة لي في دعوة 

حرصت على تلبيتها بسرعة.
ووجه شكره اجلزيل الى اللجنة 
املنظمة على اتاحتها الفرصة له 
حلضور دورة رمضانية ناجحة 

ومتابعة لقاءات فيها.

مواصلة النجاح

وشدد البورتا على ان برشلونة 
يعيش افض���ل فترة في تاريخه 

وأوضح ردا على س���ؤال ان 
برشلونة مهتم جدا بنشر مدرسته 
الكروي���ة في املنطق���ة العربية 
وأقاليمها وبالتحديد اخلليج حيث 
ان هن���اك محادثات مع اندية في 
دبي وابوظبي والكويت إلقامة مثل 

هذه األنواع من املدارس. 

إضافة كبيرة للدورة

من ناحيته، قال ناصر الروضان 
راعي الدورة ان زيارة رئيس نادي 
برش���لونة تعتبر أفضل احتفال 
مبناسبة مرور 30 عاما على نشأة 
الدورة، الفتا الى ان وجود البورتا 
يعد إضافة كبيرة لدورة الروضان 
وتأكيدا لريادتها على املستوى 
احمللي الذي جتاوزته في طريق 
وصولها الى آفاق جديدة خارج 

الكويت.
وتوجه بالش���كر ال���ى عادل 
العيار سفير الكويت في اسبانيا 
للمجهودات الكبيرة التي قام بها 
لتمكني اللجنة املنظمة من استقدام 
البورتا ليحل ضيفا عزيزا على 

الدورة.

رغم كثرة أشغاله، واشاد كذلك 
بالدور الكبير الذي قدمه املرحوم 

حسن كمال.
وقد تواصلت منافسات الدورة 
بفوز فريق املرحوم عبداحملسن 
التركي  اخلرافي عل���ى ديوانية 
بسبعة أهداف مقابل هدف حيث 
ادريانو ثالثة  س���جل االيطالي 
أه���داف ومواطن���ه دودو هدفني 
وصالح حيدر هدفني فيما اجتاز 
فريق ديوانية العمر محطة فريق 
الشهيد مساعد الدوسري بالفوز 
عليه ب���ركالت الترجيح بعد ان 
انتهى الوق���ت االصلي للمباراة 
الفريقني به���دف لكل  بتع���ادل 
منهما، وتأهل ايضا فريق مجموعة 
احلميضي الى الدور التالي على 
حساب فريق الش���هيد جيرمان 
املطيري بركالت الترجيح حيث 
انتهى الوق���ت االصلي بالتعادل 

بهدف لكل منهما.

الشامية يصطدم بديوانية حبيب

يخوض كامكو ثاني مواجهاته 
في الدورة أمام اليحي في بداية 

الى جانب جمهور الدورة مؤكدا 
انه شعر كأنه وسط عائلته.

وقال البورتا للجمهور »رمضان 
كرمي« وكان بدأ كلمته بإلقاء حتية 
اإلسالم »السالم عليكم«، وتبادل 
البورتا الهدايا مع خالد الروضان 
إياه  أهداه  الذي  البشت  وارتدى 
الروضان وق���ام بالتوقيع على 
علم الكوي���ت وحمله الى جانب 
علم برشلونة. وكان البورتا قد 
اعلن ان فريق الصاالت املغلقة في 
ناديه يخطط للمشاركة في دورة 

الروضان العام املقبل.
وكان البورتا وصل الى البالد 
فجر اول من امس على منت طائرة 
خاصة وبرفقته رافائيل يوستي 
ابيل عضو مجلس ادارة النادي 
وشقيقه خافيير بدعوة من اللجنة 
املنظمة حيث تابعوا 3 مباريات 
في الدورة امس. وكان في استقبال 
الروضان  الوفد الضيف خال���د 
وحشد اعالمي كبير وجانب من 

محبي نادي برشلونة.
واك���د البورتا انه س���يبحث 
الدورة  امكانية املش���اركة ف���ي 

بعد ان حقق ه���ذا العام اجنازا 
غير مسبوق وهو خماسية نادرة 
متثلت ف���ي إحرازه ألقاب دوري 
ابط���ال اوروبا وكأس الس���وبر 
األوروبية ودوري وكأس اسبانيا 
وكأس السوبر االسبانية، مشيرا 
الى ان هذه األلقاب تلقي على عاتق 
ناديه حتدي���ا كبيرا في احلفاظ 

عليها.
وعما اذا كان نادي برشلونة 
ف���ي توس���يع قاعدته  يطم���ح 
اجلماهيرية في املنطقة العربية 
العربية  اللغ���ة  بعدما أض���اف 
الى موقعه الرس���مي على شبكة 
االنترنت، أجاب البورتا: بالطبع 
تهمنا جدا املنطقة العربية ومنها 
منطقتا الشرق األوسط واخلليج 
وكلها تضم قاع���دة جماهيرية 
كبيرة تشجعنا وهذا ما يسعدنا 
ويجعلنا مصرين على توس���يع 
تلك القاعدة والتواصل مع الشباب 
العرب���ي وتبادل األفكار معه من 
خالل طريق مه���م وهو موقعنا 
اإللكتروني الذي نسعى من خالله 

الى الترويج لنادينا ايضا.

واثنى الروضان على استجابة 
اللجنة املنظمة لرغبات اجلماهير 
من خالل استقطاب نخبة جنوم 
اللعب في العالم الى جانب الفرق 
العاملية فضال عن الش���خصيات 

الرياضية التي تزور الدورة.
وش���دد عل���ى ان النجاحات 
الكبيرة التي حققتها الدورة يقف 
وراءها في املقام االول اجلمهور 
الغفير الذي يحرص على حضور 
الدورة يوميا داخل صالة احتاد 
الي���د رغم إذاعتها على شاش���ة 

تلفزيون »الوطن«.
واك���د الروض���ان ان الدورة 
ارتبطت بالعديد من الشخصيات 
املؤثرة في تطورها ووصولها الى 
تلك الصورة بداية من الشهيد فهد 
االحمد الذي لم يتوقف عن دعمه 
للدورة عندما كان رئيسا الحتاد 
الكرة القدم وهو الدعم الذي استمر 
مع جنله الشيخ احمد الفهد، كما 
اش���اد الروضان بحرص الشيخ 
احمد الن���واف الرئيس الفخري 
للجنة املنظمة على متابعة العمل 
داخل الدورة ومراقبة كل ما يدور 

مرحل���ة األدوار النهائي���ة التي 
ستش���هد كذلك مباراة نارية بني 
الشامية وديوانية صالح حبيب 
فيما سيلتقي في ثالث مباريات 
اليوم ماجيك مشروب الطاقة في 

مواجهة ديوانية الشهاب.
وكان كامكو قد فاز على فريق 
املرحوم عبداهلل الصباح بستة 
أهداف في اللقاء الذي شهد الظهور 
األول لنجمي تايلند ناتي وماروت 
اللذين سجال ثالثة أهداف في حني 
تناوب على تسجيل بقية األهداف 
فالح الشمري وعبدالرحمن الوادي. 
وميتاز كامكو بالنزعة الهجومية 
التي سترجح كفته في مواجهة 
اليحي الذي سبق ان جتاوز عقبة 
تشلسي بأربعة أهداف مقابل ثالثة 
وخطف األضواء من اليحي مشعل 
كنكوني الذي توج بجائزة أفضل 

العب في املباراة.
الثانية سيكون  املباراة  وفي 
الشامية اهم العقبات التي تعترض 
طريق ديوانية حبيب في طريق 
الوص���ول ال���ى االدوار النهائية 
حيث تتساوى موازين القوى في 
الفريقني تقريبا وكالهما س���جل 
بداية قوية في الدورة فالشامية فاز 
على الفحيحيل فيما تأهل حبيب 
على حساب التسهيالت التجارية 

بثالثة أهداف مقابل هدفني.
ويعتمد فريق ديوانية صالح 
حبيب على جنمه اإليراني أمير 
توكلي الذي ظهر مبستوى متميز 
في املباراة السابقة بينما يعتمد 
الشامية على مجموعة من املواهب 
احمللية أمثال فهد الطريجي وفهد 

الفرهود.
وستزداد اإلثارة مع بدء أحداث 
املباراة الثالثة التي جتمع ماجيك 
ف���ي مواجهة  الطاقة  مش���روب 
ديوانية الش���هاب وكان ماجيك 
النصر  قد جتاوز منافسه نادي 

في أولى مبارياته بالدورة.
الشهاب فقد فاز  اما ديوانية 
في مباراتيه على نظارات جميل 
بركالت الترجيح وعلى الكويت 
بخمسة اهداف مقابل ثالثة وتألق 
من صفوف الشهاب نواف العتيبي 

وسالم هزاع.

في استقبال حافل لرئيس النادي »الكاتالوني« في صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية

الروضان: اعتراف بعالمية الدورة

اللعب مع أندية كويتية

أكد رئيس اللجن���ة املنظمة خالد الروضان ان زيارة البورتا وقبوله الدعوة 
يع���د اعترافا جديدا بالدورة على املس���توى العاملي مؤك���دا ان دورة الروضان 
وبرشلونة يتفقان في جزئية مهمة وهي العمل اخليري والتطوعي مؤكدا ان من 
هذا املنطلق لم يتردد البورتا في املجيء الى الكويت ملشاهدة الدورة والتواصل 

مع جمهورها.
وأضاف ان اللجنة املنظمة للدورة أوفت بوعدها جلمهور الدورة عندما تعهدت 

باستقدام مشاهير الرياضة واملنتخبات والفرق العاملية.

قال خافيير البورتا ش���قيق رئيس نادي برشلونة انه يزور الكويت للمرة 
الثالثة بعد ان زارها من قبل بدعوة سفيرنا لدى اسبانيا عادل العيار مؤكدا ان 
ادارة برش���لونة ترتبط بعالقات وطيدة مع البلدان العربية ومنها مصر عندما 
ذهب برش���لونة الى هناك ملالقاة األهلي. وقال خافيير ان برشلونة ال ميانع في 
اللعب مع اندية كويتية في املستقبل مشيرا الى انه كانت هناك مفاوضات للعب 

مع نادي كاظمة ثم توقفت.

قصة المفاوضات مع البورتا
كشف سفيرنا لدى اسبانيا عادل العيار عن 
تفاصيل املفاوضات التي جرت بني خالد الروضان 
وخوان البورتا في الفترة املاضية والتي تكللت 
في النهاية بالنجاح مؤكدا انه تلقى اتصاال في 
البداية من خالد يطلب فيه عرض ملف الدورة 
على البورتا وشرح اهميتها لدى الشعب الكويتي 
من أجل استضافته ملشاهدة مبارياتها والتواصل 

مع جمهورها.
واضاف انه أطلع الب��ورتا على طبيع��ة الدورة 
والظروف احمليطة به��ا ال���ى جانب اهمي��ة اسم 
املرحوم عبداهلل مشاري الروض���ان ل���دى الشعب 
الكويتي وبني ان البورتا اعجبت���ه فك��رة الدورة 
التي حتيي ذكرى جيل كامل ق���دم الكثي��ر للكويت 

وهو ما اقنعه بان يكون احد ضي��وفه��ا.
وقال العيار ان خالد الروضان جنح في ازالة 
كافة العقبات التي كانت تهدد مجيء البورتا وبذل 
مجهودات كبيرة للترتيب لتلك الزيارة االولى 

لرئيس نادي برشلونة الى الكويت.


