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العبو برشلونة مع أطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة                           )رويترز(

باص النجوم متزينا بصورهم ليقلهم إلى الفندق )هاني الشمري(حشود جماهيرية تعبر عن الزيارة التاريخية لبرشلونة

علي عبدالرضا جمال مبارك محمد العدواني ماهر الشمري محمد إبراهيم صالح العصفور

إبراهيم: زيارة برشلونة هيّأت لنا جواً من التفاؤل لدى الشارع الرياضي
العصفور: حدث عالمي ودروس مستفادة ..والعدواني للفت أنظار العالم إلى الكويت

لالرتقاء مبستواه.

فكرة رائعة

وقال مدرب املنتخب االوملبي 
ماهر الش����مري انها فكرة رائعة 
لوجود العبني على مستوى عاملي 
كالعبي برشلونة في الكويت بحد 
ذاته عالمة فارقة في مسيرة الكرة 
الكويتية فهؤالء النجوم لم يصلوا 
الى هذا املس����توى الراقي اال عبر 
االلتزام بسلس����لة م����ن البرامج 
االحترافية جعلتهم قدوة لالعبي 
العالم واالس����تفادة التي نحققها 
ليست فقط استفادة فنية لالعبني 
وامنا ادارية ايضا بكيفية التعامل 
م����ع النجوم. واكد م����درب نادي 
الصليبخات ثامر عناد ان هؤالء 
الالعبني عشقناهم من خالل الصور 
ومشاهدتهم عبر التلفزيون واالن 
أصبح احللم حقيقة بوجودهم هنا 
في الكويت وهم يحملون السداسية 
التاريخية، متمنيا ان يس����تفيد 

العبونا من االحتكاك معهم.
وهنأ مدير الكرة بنادي خيطان 
خالد احلبيب برش����لونة العبني 
واداريني عل����ى النصر التاريخي 
واالجن����ازات املتوالية فهؤالء هم 
جنوم العال����م ونتمنى ان يحقق 
العبونا أقصى استفادة باالحتكاك 
معهم فهم بال ش����ك أصحاب أداء 

مثالي.

يعني انه تفوق على اجلميع.

بذل المزيد

ن���ادي اجلهراء  وقال مدرب 
صال���ح العصف���ور ان زي���ارة 
برش���لونة حدث تاريخي مهم 
وبارز نشكر القائمني عليه خاصة 
ان هناك دروسا مستفادة كثيرة 
س���تعود علينا جميعا، خاصة 
لالعبني الذين سيراقبون سلوك 
الالعب احملترف عن كثب ومعرفة 
واجبات مركزه وادائه، وتعدى 
مس���توى االهتمام بهذا احلدث 
الى املس���توى  الالعبني ليصل 
االجتماعي، فالناس ابدت فرحتها 
من خالل االستقبال الرائع، االمر 
الذي يجبر العبينا على بذل املزيد 

امام اعيننا بعد ان كنا نراهم على 
بعد آالف االميال من خالل القنوات 
الفضائية، مش���يرا الى ان هذه 
الزيارة هيأت لنا جوا من التفاؤل 
لدى الش���ارع الرياضي واحيت 
فيه من جديد روح التنافس مع 

اقوى الفرق.
واش����ار الى ان االس����تقبال 
الذي حظ����ي به جنوم  الكبير 
برش����لونة كان ممي����زا واثبت 
ان الفريق االسباني ليس ملك 
اسبانيا فقط بل ملك للجميع، 
الفتا الى انه من اشد املعجبني 
بفكر املدرب االسباني جوسيب 
غوارديوال الذي حقق ما عجز 
عنه جميع مدربي العالم بتحقيق 
6 بطوالت في موس����م واحد ما 

الى ان هذه الزيارة ستبقى خالدة 
في اذه���ان اجلماهير والالعبني 

جميعا.
ولف���ت ال���ى ان الالعبني في 
السابق كانوا يشاهدون جنوما 
يعشقونهم ويقلدون اداءهم في 
امللعب واليوم عليهم مواجهة من 
يحبون ليثبتوا لهم قدرات الالعب 
الكويتي، مبينا ان هذه احلادثة 
الالعبني  س���تزيد من حم���اس 
وستطور من امكاناتهم وستسجل 

في بطاقة كل العب.

استقبال مميز

وقال مدرب القادسية الوطني 
محمد ابراهيم انه من الرائع ان 
نشاهد الالعبني الذين نشجعهم 

الكويت جميعا الذين فرحوا لهذه 
الزيارة وخير دليل التهافت الكبير 
في املطار والى ارض امللعب، الفتا 
بالفائدة  املباراة ستعود  ان  الى 
على جمي���ع الالعبني من خالل 
االحتكاك بالعبني يعتبرون جنوم 
اللعبة في الوقت احلالي وثالثة 
منهم مرش���حون جلائزة افضل 

العب في العالم.

ستكتب بماء الذهب

واب���دى مدي���ر الفريق االول 
للنصر محمد العدواني سعادته 
لهذه الزيارة التاريخية التي لفتت 
أنظار العالم الى الكويت من خالل 
هذه املبادرة من كاظمة باستقدام 
افضل فريق في العالم، مش���يرا 

للواجهة مرة اخرى.

الفائدة للجميع

الفري���ق االول  واكد مدي���ر 
بنادي القادسية جمال مبارك ان 
هذه الزيارة ستبقى في الذاكرة 
وس���تتذكرها االجيال جيال بعد 
جيل والدليل ان مباراة القادسية 
مع فريق سانتوس البرازيلي حتى 
االن لم متح من ذاكرة اجلميع، ففي 
حينها استضفنا اشهر فرق العالم 
واالن النادي الكتالوني هو االقوى 
خصوصا انه حصل على بطولة 
العالم قبل يومني في ابوظبي عن 

جدارة واستحقاق.
واشار الى ان زيارة برشلونة 
ليس���ت فقط لكاظم���ة بل الهل 

جميع املشاكل التي متر بها الكرة 
الكويتية في هذه الفترة، والتفوا 
جميعا بهدف واحد وهو تشريف 
الكرة الكويتية الن العالم اليوم 
املباراة  جميعا يش���اهد ه���ذه 
ورمبا تكون هذه الزيارة بداية 
صفحة جديدة مشرقة لتصحيح 

االوضاع.
واض���اف ان علين���ا جميعا 
االستفادة من هذه الزيارة ملعرفة 
كيف وصل هؤالء النجوم للعاملية 
والتعلم من جتاربهم ملصلحة 
تطوير الكرة لدينا، لذلك يجب 
اال نقف عند هذا احلد واال تكون 
زيارة برشلونة نهاية املطاف بل 
بداية لعهد جديد وزيارات اخرى 
تثري الكرة الكويتية وتعيدها 

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
أش���اد ع���دد م���ن اخلبراء 
واملسؤولني الرياضيني باستضافة 
كاظمة فريق برش���لونة ضمن 
احتفاالت النادي مبرور 45 عاما 
على تأسيسه واختياره ضمن 
افضل 100 ناد في آسيا، واكدوا 
ان التنسيق لهذه الزيارة وهذه 
املباراة حتسب لكاظمة وملجلس 
ادارته احلالي، خاصة ان برشلونة 
يتمتع بشعبية كبيرة في الكويت 
واملنطقة بش���كل عام باالضافة 
الى شعبيته على مستوى العالم 
وهو ما سيجعل الكويت محط 

انظار العالم.
ولفت البعض الى ان توقيت 
املباراة كان مناسبا جدا في ظل 
الظروف احلالية إذ سيسهم اللقاء 
في اضفاء مزيد من احليوية على 
النش���اط الرياضي في الكويت 
االمر ال���ذي يصب في مصلحة 
الكرة الكويتية بش���كل خاص 
والرياض���ة في البالد بش���كل 

عام.
من جانبه، قال مدير الفريق 
االول بن���ادي الس���املية عل���ي 
عبدالرضا ان هذه البادرة تعتبر 
من اس���عد اللحظات الرياضية 
التي يعيشها الشارع الرياضي 
الن هذه الزيارة انست اجلماهير 
والرياضيني والقائمني على الكرة 

الكويتية الشمري: عالمة فارقة بمسـيرة الكرة  مبارك: ستبقى في الذاكرة ولن تنساها األجيال للواجهة الكويت  أعـادت  زيارة  عبدالرضا: 


