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ميسي وإنييستا وتشافي غادروا بطائرة خاصة إلى زيوريخ
هنري يزور معالم الكويت وبيدرو وجيفرون يجلسان في المقهى مع الجماهير

أسعد البنوان ومجموعة من الزمالء أمام كؤوس برشلونة

)هاني الشمري(

يوم في ذاكرة األحداث

هنري وابراهيموڤيتش وغوارديوال في املؤمتر الصحافي

البورتا يتسلم درعا تذكاريةاجراءات أمنية مشددة في املطار ڤالديز يوقع على فانيلة برشلونة

الزميل عبدالعزيز جاسم مصافحا رئيس نادي برشلونة خوان البورتا

غوارديوال: إذا خسرنا 
فنحن األفضل

ذكرت صحيفة »سبورت« 
الكاتلونية والقريبة من اروقة 
برشلونة االسباني عن بضع 
كلمات اخيرة قالها املدير الفني 
للبرش���ا بيب غوارديوال قبل 
مباراة الفريق في نهائي كأس 

العالم لالندية.
فقبل اقل من س���اعتني من 
النهائي قال بيب لالعبيه »اذا 
خسرنا سنستمر افضل فريق 
في العالم واذا فزنا فسنصبح 

خالدين«.
كلمات بسيطة لكن الصحيفة 
ذكرت ان وقعها كان كالسحر 
الفري���ق فزادتهم  على العبي 
اصرارا على حتقيق اجناز غير 

مسبوق.

ميسي غاضب من األرجنتينيين

استقبال ال مثيل له

بيكيه يقترب من تمديد عقده 

أعرب جنم برشلونة االسباني ومنتخب االرجنتني لكرة القدم 
ليونيل ميسي عن غضبه الشديد من االنتقادات الصادرة من بالده 

والتي مفادها أنه ال يشعر بأنه ارجنتيني.
 وقال ميس���ي املتألق في صفوف الفري���ق الكاتالوني خالفا 
ملستواه مع منتخب بالده حيث يواجه انتقادات كثيرة بالنظر الى 
عروضه املتواضعة مع االرجنتني في تصفيات كأس العالم، في 
حديث لصحيفة »الباييس« االسبانية: »أغضب كثيرا عندما اسمع 
انهم يقولون انني ال اش���عر بانني أرجنتيني، ال شيء يزعجني 

سوى انهم يقولون إنني لست ارجنتينيا«.
 واضاف ميس���ي ال���ذي اختير افضل العب الع���ام 2009 من 
قب���ل مجلة فرانس فوتبول: »صحيح انني اعيش في كاتالونيا، 
لكني أشعر بانني ارجنتيني، ال يهمني االمر عندما ينادونني ب� 
»الكاتالوني«، لكنني أغضب كثيرا عندما يعتقدون انني لس���ت 

ارجنتينيا«.
 وانضم ميسي )22 عاما( الى برشلونة وعمره 13 عاما، وبدأ 
مس���يرته االحترافية مع الفريق االول موسم 2004-2005 وبات 

اساسيا في تشكيلته منذ عام 2006.

ذكر املوقع الرسمي لنادي برشلونة امس ان االستقبال الذي 
لقيت���ه بعثة الفريق في الكويت لن يكون له مثيل، خصوصا ان 
املستقبلني كانوا من اجلنسني مبا يعكس االنفتاح االجتماعي في 

املجتمع الكويتي.

قال رئيس نادي برش���لونة خوان البورتا إن مدافعه جيرار 
بيكيه اقترب من متديد عقده بعد انتهائه في عام 2012.

وأضاف البورتا حملطة »ار.ايه.سي1« اإلذاعية »جيرار بيكيه 
سيكون واحدا من الالعبني الذين سيمددون عقودهم.. انه يستحق 

ذلك وهو من أفضل العبي العالم في مركزه«.
وبدأ بيكيه مش���واره الكروي في ناشئي برشلونة وعمره 10 
أعوام،  ثم امضى 3 مواسم في مان يونايتد االجنليزي، وموسما 
واحدا على سبيل اإلعارة في ريال سرقسطة االسباني، قبل العودة 

مجددا إلى الفريق الكاتالوني.
وكان بيكيه )22 عاما( من العناصر األساس���ية في تش���كيلة 

برشلونة الفائزة بااللقاب الستة في العام احلالي.

عبدالعزيز جاسم 
غادر صباح امس بطائرة خاصة جنوم برشلونة 
االرجنتيني ليونيل ميس����ي واالس����بانيان تشافي 
هيرنانديز وانييس����تا الى زيوري����خ حلضور حفل 
توزي����ع جوائز افضل العب ف����ي العالم التي وزعت 

مساء امس. 
وكان وفد الفريق االسباني وصل مساء اول من امس 

الى الكويت وبرفقته عدد من اجلماهير واالعالميني 
واسر الالعبني مبا يقدر بنحو 355 شخصا وكان من 
ضمن االعالميني 10 محررين رافقوه في بطولة العالم 

لالندية في ابوظبي والتي احرز لقبها برشلونة. 
وق����ام صباح امس اطفال م����ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة واطفال من بيت عبداهلل بزيارة العبي برشلونة 
بالفندق وقام الالعبون باهدائهم تي شيرتات خاصة 

به����م مع توقيع لكل العب ما كان له اثر ايجابي على 
نفسيات االطفال، بعدها قام بعض الالعبني باخلروج الى 

شاطئ اخلليج واستمتعوا بالشمس فترة طويلة.
كما خرج الالعبان االس����باني بدرو والفنزويلي 
جيفرون من الفندق وتوجها الى مقهى قريب من الفندق 
والتقيا بعض اجلماهي����ر الكويتية والتقطا الصور 
التذكارية معهم، وفي الوقت نفس����ه ذهب الفرنسي 

تييري هنري مع اصدقائه وزار معالم الكويت لفترة 
طويلة بنفس يوم الوصول. 

الى ذل����ك وضعت اللجنة املنظم����ة صباح امس 
الكؤوس ال� 6 لبرش����لونة بن����ادي كاظمة لكي يقوم 
اجلمهور بالتصوير معها والتي خصصت الصحاب 
التذاك����ر من فئتي 90 و150 دينارا بعد اجراء القرعة 

الختيار سعداء احلظ. 


