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 السفير اإلسباني
سعيد بالحدث 

أعرب السفير االسباني لدى البالد 
مانويل غوميز عن س��عادته باحلدث 
ووصول برشلونة الى الكويت، مؤكدا 
ضرورة االهتمام بالسياحة الرياضية 
من خالل املباريات الدولية والودية التي 
تقرب بني الشعوب وحضاراتها وقال 
غوميز في حديثه لقناة »الوطن بلس« 
امس انه يشجع فريق ريال سرقسطة 
وتأثر للخسارة االخيرة امام ريال مدريد 
بسداسية لكنه يعتبر ان الفريق بحاجة 
الى االهتمام اكثر. وحتدث الس��فير 
االسباني عن »الكالسيكو« ودوره في 
اسبانيا والعالم مبديا اعتزازه فيما يقدمه 
برشلونة وريال مدريد من فنون للكرة 
وامتاع اجلماهير العاملية. ورفض السفير 
ان يحدد الفريق الذي سيشجعه اليوم 
في مباراة برشلونة وكاظمة معتبرا ذلك 
انه ليس من طباعه ودوره ألنه محايد 

وال ميكن ان يعطي رأيه.

ليونيل ميسي محاطا بحراسة مشددة

مشجعة حرصت على مشاهدة أبطال العالم

جانب من املؤمتر الصحافي

احلميدان ويعقوب وهنري والبورتا والبنوان وإبراهيموڤيتش والشمري وغوارديوال وكؤوس برشلونة الست

)هاني الشمري(أسعد البنوان وخوان البورتا يتقدمان وفد برشلونة بعد وصوله

استقبال »6 نجوم« لبطل العالم

»البرتقالي« كّرم رؤساءه السابقين ونجوم العصر الذهبي في »موڤنبيك البدع«

كّرمت إدارة كاظمة مس���اء أول من أمس رؤس���اءه 
وجنومه السابقني في حفل أقيم في فندق موڤنبيك البدع 
حضره رئيس النادي أس���عد البنوان وأعضاء مجلس 

اإلدارة ورموز النادي.
وأكد الرئيس األسبق لنادي كاظمة خالد الصانع ان 
اس���تضافة برشلونة تعتبر حدثا تتمناه كل اجلماهير 
الرياضية احمللية لرغبتها في مشاهدة جنوم برشلونة على 
الطبيعة، وأوضح انه اليزال مؤيدا لقيام األندية احمللية 
بدعوة الفرق اخلارجية من أجل امتاع اجلمهور الرياضي 

وتنشيط احلركة الكروية في البالد بشكل عام.
وأشاد بقيام إدارة النادي برد اجلميل لرموز النادي 
والعبيه القدام���ى بتكرميهم خالل املهرجان، متمنيا ان 
يستمر كاظمة في تطوره يوما بعد يوم وان يكرر مثل 

هذه األحداث واملهرجانات الرياضية.
وق��ال ال�الع��ب األس���بق في صف����وف ك��اظ�مة 
يوس��ف س���ويدان: أفضل حدث رياضي خالل العام 
احلالي هو استضافة برشلونة، متمنيا ان تتكرر هذه 
املبادرة بشكل سنوي من كاظمة بحيث يست�ضيف 

فرقا عاملية أخرى.
وذك���ر ان اجلمهور كان يترقب مثل هذا احلدث منذ 
فترة طويلة ألن كثيرا من الشباب يشجعون برشلونة 
ويرغبون في مش���اهدة العبيه أمامه���م، باالضافة الى 
االمكاني���ات املتوافرة في الزي���ارة احلالية مثل التقاط 

الصور مع النجوم والكؤوس.
وأشار الى ان العبي البرتقالي سيستفيدون من املباراة 
حيث س���يرى كل العب أحد العبي برشلونة يلعب في 
مركزه ذاته فيستفيد منه من خالل معرفته لكيفية حتركه 

في امللعب وكيفية لعبه داخل املستطيل األخضر.
وذكر الالعب األسبق حس���ني محمد ان برشلونة 
أفضل فريق في العالم حاليا، لذا كانت اس���تضافته 
ش���يئا كبيرا يحسب لكاظمة وملجلس ادارته احلالي، 
مشيدا ببادرة النادي املتمثلة في تكرمي رموزه والعبيه 
السابقني خالل املهرجان، حيث يسعد أي العب سابق 
بالتواجد ونيل التكرمي في مثل هذا املهرجان، كما ان 
العبي النادي احلاليني س���يؤدون بجد داخل امللعب 
عندما يعلمون ان الن���ادي ال يتخلى عن أبنائه حتى 

بعد اعتزالهم بسنوات طويلة.
وأفاد الالعب خالد الشمري بأن استضافة برشلونة 
حدث تاريخي كان ينتظره اجلميع ألنه يسهم في تطوير 
الكرة الكويتية، كما س���يمتع اجلمهور الرياضي الذي 

يشجع معظمه الفريق الكتالوني.
وأعرب الالعب السابق أمين احلسيني عن سعادته 
البالغة باس���تضافة كاظمة ألفضل فري���ق في العالم، 
معبرا عن امتنانه إلدارة النادي التي كرمت رموز النادي 

والعبيه السابقني.

عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان 
غّص املطار مس���اء امس باملشجعني 
واحملبني لبرشلونة وخصوه باستقبال 
»6 جنوم« نظرا لكؤوسه الست التي حققها 
في عام 2009 وارتداء العبي برش���لونة 
فانيالت طبعت عليها النجوم الستة وتقدم 
الوفد »الكاتالوني« رئيس نادي برشلونة 
خ���وان البورتا وقائ���ده كارليس بويول 
ورئيس نادي كاظمة اسعد البنوان وحشد 
من املنظم���ني ورجال االعالم والصحافة. 
واحتشد في ا ملطار املشجعون منذ الساعة 
الثالثة عصرا قبل وصول الوفد الضيف 

عند الساعة السادسة والربع.
ونظم رجال االمن طريقة دخول الالعبني 
ومن معهم بشكل مميز وسلس حيث قال 
رئيس اللجنة االمنية العقيد نواف الشويع 
ان التنظيم االمني شارك فيه 250 عنصرا 
م���ن االدارة العامة الم���ن املطار واالدارة 
العامة للق���وات اخلاصة واالدارة العامة 

للدوريات واملرور.

واض���اف ان الوفد الكبير غادرت معه 
6 س���يارات مرافقة الى فندق موڤنبيك � 
البدع، باالضافة الى باصات تقل عائالت 
وجماهير كاتالونيا، مشيدا بدور املشجعني 
واملستقبلني في املطار وتفهمهم الذي ساهم 
في اخلروج السلس واجليد من املطار الى 

الباص ومن ثم الى الفندق.
وكان املطار قد جرى تنظيمه بش���كل 
جيد من خالل حاجزين أمنيني كانا كفيلني 
مبن���ع وصول أي مش���جع الى أي العب 
واحلص���ول على توقيع���ه نظرا لوجود 
برنام���ج متكامل للزي���ارة باإلضافة الى 
احلرص على اعضاء الوفد الزائر وسالمتهم. 
وتعالت الصيح���ات واالهازيج واالغاني 
من املشجعني الكاتالونيني وهللوا مليسي 
وشافي وانييستا وابراهيموڤيتش حيث 
نال ميسي نصيب االسد من احلماية االمنية 
واملتابعة وكان من الطالئع االخيرة الواصلة 
الى قاعة »القادمون« التي زينت بالبالونات 

بألوان زي برشلونة.

 حضور أمني مكثف من رجال وزارة الداخلية قبل وصول بعثة بطل أوروبا 
والعالم، حيث شهد محيط املطار إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت بعض الطرق 

املؤدية إلى املطار، وذلك تأمينا لسهولة خروج الالعبني إلى الفندق.
 تواج��دت مجموعة كبيرة من اجلماهير العاش��قة لبرش��لونة، وكذلك اجلماهير 

املتابعة للكرة األوروبية مرتدين فانيالت األندية التي يشجعونها.
 شهد املطار حضورا كثيفا من الفتيات املشجعات للنادي االسباني، وارتدين 

فانيالت برشلونة، على ظهرها أرقام وأسماء الالعبني.
 قامت اللجنة املنظمة للمهرجان بتزيني قاعة القادمني ببالونات ألوان برشلونة.

 حم����ل الباص الذي خصصته اللجنة املنظمة لنقل بطل العالم، صور جميع 
العبي برشلونة.

 توافد إلى املطار حشد كبير من مختلف وسائل اإلعالم لتغطية احلدث الكبير.
 كان املهاجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش واندريس انيستا وفيكتور فالديز 

أكثر الالعبني تفاعال مع اجلماهير، حيث بادروا الى حتيتهم والسالم عليهم.
 استغرب عدد من العبي برشلونة احلضور اجلماهيري الكثيف الذي بلغ حوالي 

5 آالف مشجع.

من المطارلقطات

.. وتكرمي خالد الصانع .. ومكرما بدر حجيأسعد البنوان يكرم سليمان العدساني

غوارديوال وهنري وإبراهيموڤيتش أشادوا بحفاوة االستقبال خالل المؤتمر الصحافي

البورتا: الجمهور الكويتي »صديق« لبرشلونة
عبدالعزيز جاسم

شهد املؤمتر الصحافي اخلاص 
باملباراة االستعراضية بني كاظمة 
وبرشلونة اإلسباني والذي عقد في 
فندق موڤنبيك البدع مساء أمس 
اهتماما إعالميا كبيرا وسط حضور 
رئي���س نادي برش���لونة خوان 
البورتا واملدير الفني جوس���يب 
غوارديوال والالعبني تييري هنري 
ابراهيموڤيتش بجانب  وزالتان 
رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان 
ومس���اعد املدرب جمال يعقوب 
والالعبني نواف احلميدان وخالد 

الشمري.
وأعرب البورتا عن سعادته 
بالتواج���د في الكويت وأش���اد 
بحفاوة االس���تقبال من جانب 
اجلماهير، ووجه البورتا الشكر 
للبنوان عل���ى دعوته الكرمية، 

وأكد ان اجلمهور الكويتي صديق 
لبرشلونة، وأش���اد بالعالقات 
الطيبة التي جتمع بني الكويت 
وبرشلونة واملتمثلة في سفير 
الكويت في إسبانيا عادل العيار 
الذي ُيعد صديقا لنادي برشلونة 
رغم كونه من مشجعي ليڤربول، 
وأكد البورتا أن االستقبال الطيب 
واحلفاوة البالغة من اجلماهير 
أشعرته كما لو كان كويتيا، وعّبر 
البورتا عن سعادته بالفوز بكأس 
العالم لألندية وحتقيق الكأس 
السادس���ة خالل العام احلالي، 
الفني  التهنئ���ة للجهاز  ووجه 
لبرش���لونة والالعبني على هذا 

اإلجناز الكبير.
من جانبه، وجه البنوان التهنئة 
لنادي برشلونة على الفوز بالكأس 
السادسة خالل العام احلالي، ورحب 

برئيس برش���لونة وغوارديوال 
والالعبني وحت���دث البنوان عن 
بداية املفاوضات حول استضافة 
الذي  الكبير  برش���لونة والدور 
لعبه س���فيرنا في إسبانيا عادل 
العيار. وأكد البنوان أن إجنازات 
اإلدارة  برشلونة حتققت بفضل 
الكفء  الفني  الواعية واجله���از 
املتميزي���ن، ومتنى  والالعب���ني 
البنوان حضورا جماهيريا كبيرا 
في مباراة اليوم واالستمتاع بلقاء 

قوي بني الفريقني.
من جانبه، أكد غوارديوال أن 
الف���وز بالبطوالت ج���اء نتيجة 
عمل ش���اق وجهد كبير وتعاون 
مثمر بني الالعبني واجلهاز الفني، 
ومتن���ى تق���دمي مب���اراة ممتعة 
تس���عد اجلماهي���ر، بينما أعرب 
ابراهيموڤيت���ش عن س���عادته 

بالتواج���د ف���ي الكوي���ت، وأكد 
امكانية تكرار »السداس���ية« مع 
برشلونة مرة أخرى، حيث كان 
البعض يعتقد ان فوز برشلونة 
بالبطوالت ال� 6 أمرا مس���تحيال 
وبعدما حتقق هذا اإلجناز يسعى 
الفري���ق لتكرار حصد البطوالت 
مجددا، بينما رفض هنري التعليق 
على ملسة يده الش���هيرة والتي 
تس���ببت في خروج ايرلندا من 
تصفيات كأس العالم، وأعرب عن 
أسفه لعدم علمه شيئا عن الكرة 
الكويتية، من جانبه رد قائد كاظمة 
نواف احلميدان انه سيسعى للرد 
امللعب وتعريفه  على هنري في 
امكانيات العبي كاظمة، بينما أكد 
خالد الشمري أن مواجهة برشلونة 
احتكاك جيد لكاظمة ومتنى تقدمي 

مباراة قوية.

)هاني الشمري(


