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إصابة جيفرين تبعده شهراً

عبدالعزيز جاسم
قال رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة اس����عد 
البن����وان ان هناك تنس����يقا مع اجله����ات القائمة 
على س����تاد جابر للتعاقد مع احد الفرق العاملية 
الستضافته في افتتاح الستاد كخطوة ثانية إلثراء 
احلرك����ة الرياضية باملزيد م����ن االجنازات والتي 
يكون من خاللها اس����تضافة ف����رق عاملية بحجم 

برشلونة.
واضاف البنوان في تصريح خاص ل�»األنباء« انه 
غير راض متاما عن عدم مشاركة جنوم برشلونة في 
املباراة وانه وضع امام االمر الواقع بالسماح مليسي 
وتشافي وانيستا والفيس حلضور مراسم توزيع 
جائزة افضل العب في العالم بزيوريخ، لكنه اوفى 
بالوعد بحضورهم الى الكويت واجلميع شاهدهم، 
مشيرا الى انه حتدث بالهاتف مع رئيس النادي خوان 
البورتا ونائبه ألفونس مارتينيز الذي كان متواجدا 
في الكويت وابدى استياءه ايضا من عدم اشراك العبيه 

املعروفني بسبب اصرار املدرب غوارديوال الذي لم 
يذكر االسباب، حيث ان العقد املوقع مع النادي كان 
يشترط اشراك النجوم لذلك سنتخذ إجراءاتنا مع 
الفريق الكتالوني مع احلفاظ على العالقات الكبيرة 

التي تربطنا مع هذا النادي العريق.
واش����ار البنوان الى ان الالعبني النجوم كانوا 
يريدون املشاركة وظهر ذلك جليا من خالل حديثهم 
في املطار مع بعضهم، مشيرا الى انه ال يستطيع 
ان يجبر املدرب على اش����راك الالعبني خالل سير 
املباراة ألنه اتفق مسبقا مع رئيس النادي بإشراك 

جميع الالعبني.
وبني ان املهم ه����و النجاح الكبير في التنظيم 
ألبناء الكويت الذين اثبتوا انهم على درجة عالية 
من الكفاءة واملس����ؤولية والتي ابهرت املسؤولني 
في برش����لونة الذين ابدوا س����عادتهم بالتنظيم، 
الفتا الى ان القادم اجمل للجماهير وان املفاجآت 

ستتواصل ولن تتوقف.

قال أمين سر نادي كاظمة
حسين بوسكندر ان النجم 
االبرز في ه���ذا المهرجان هو 
الجمهور الكبير الذي حضر الى 
ارض الملعب بكثافة ولو كانت 
المدرجات تتسع ألكثر من هذا 

العدد لحضر الجمهور.
ولكن في النهاية خرج هذا 
االحتفال بفرحة كبيرة للجماهير 
وكذلك النادي الضيف، وايضا 
العبونا الذين اثبتوا انهم على 

الوعد دائم���ا وحققوا نتيجة 
تاريخية بالتعادل، مضيفا ان 
ل���ن تبخل على  النادي  ادارة 
الزيارات  العبيها بمثل ه���ذه 
والتي من ش���أنها ان ترفع من 
مس���توى الالعبين وروحهم 

المعنوية.
وبين بوسكندر ان الزيارة 
ستبقى في اذهان الجميع وليس 
الالعبون فقط ألنها كانت اول 
انه  العال���م، كما  زيارة لبطل 

ألول مرة يخرج كؤوسه ال� 6 
الى العالم، الفت���ا الى ان مثل 
هذه المهرجانات من شأنها ان 
تعيد الكويت الى الواجهة مرة 

اخرى.
وش���كر بوس���كندر كل من 
ساهم في إنجاح هذا المهرجان 
الرياضي وعلى رأسهم رئيس 
النادي اسعد البنوان واللجنة 
المنظم���ة ووس���ائل االعالم 

والجماهير.

تعرض مهاجم برش���لونة جيفرين س���واريز 
لالصابة خالل املباراة مع كاظمة، وس���يغيب عن 
املالعب بني 4 و5 أس���ابيع، حس���بما ذكر النادي 

الكاتالوني على موقعه االلكتروني امس.
وأوضح النادي ان جيفرين )21 عاما( تعرض 

لتمزق عضلي في ساقه اليمنى خالل مباراة كاظمة. 
وش���ارك جيفرين الفنزويلي املول���د في مواجهة 
استوديانتس االرجنتيني في نهائي بطولة العالم 
لالندية )2-1( التي حقق برشلونة على أثرها لقبه 

السادس خالل موسم واحد.

أكد أن هناك تنسيقاً الستضافة فريق عالمي بافتتاح ستاد جابر
لقطات

غادر العبو برشلونة والوفد املرافق لهم بالباصات 
من ارض امللعب الى ارض املطار.

أكدت بعض املصادر املقربة من املدرب االسباني 
غوارديوال انه لم يش��رك العبيه االساس��يني خوفا من 
تعرضهم لإلصابة، وكذلك خوفا من إرهاقهم اكثر، خصوصا 

انه حصل على بطولة العالم لالندية مؤخرا.
وضع مكان مخصص للجمهور للتصوير مع 
الكؤوس ال� 6 وكان االزدحام عليه شديدا قبل املباراة 

بساعات.
بعد املباراة كّرم رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان 

ادارة برشلونة واملدرب غوارديوال.
هتف اجلمه���ور كثيرا حتى يش���ارك النجمان 
السويدي زاالتان ابراهيموفيتش واالسباني بيدرو.

أوقف رجال األمن جنم االهلي واملنتخب املصري 
احمد حس��ن ومنعته م��ن دخول امللع��ب حتى بعد ان 
افصح لهم ع��ن هويته الى ان تدخل��ت اللجنة املنظمة 

وقدمت له االعتذار.
اثبت اجلمهور ثقافت���ه العالية بعد ان ارتدوا 

فانيالت جميع االندية ومن ضمنها ريال مدريد.

عبدالعزيز جاسم
ما حدث اول من امس على ستاد الصداقة 
والسالم اشبه بلوحة رسمها الفنان االيطالي 
الشهير ليوناردو دافنشي ليست ألرضية 
امللعب والالعبني بل للحضور اجلماهيري 
واللوحات الفنية التشجيعية التي قام بها 
الصغير قبل الكبير واملرأة قبل الرجل، وما 
ميزها هو التفاهم الكبير بينهم وبني اللجان 
املنظمة وقوات االمن، وكأن اجلميع قد اتفقوا 
على وضع خطة استراتيجية للتمتع فقط 
باملباراة، والغريب ان العبي برشلونة قد 
تعودوا على حضور 90 الف متفرج في كل 

مباراة على ستاد نو كامب، لكنهم لم يعتادوا 
ان يروهم يشجعون بصوت واحد اال في حال 
حتقيق بطولة او اللعب امام الغرمي التقليدي 
ريال مدريد، ولكن ما حدث امام كاظمة كان 
باهرا ليس للكاتالونيني بل حتى للكويتيني 
الذين تناسوا تشجيع ابناء وطنهم وفرحوا 
لتسجيل ابطال العالم هدف التقدم، لكن روح 
الوطن ظهرت باروع صورها عندما سجل 
عبداهلل الظفي����ري هدف التعادل واملباراة 
تلفظ انفاسها االخيرة على طريقة الدوري 
االسباني وكأنه احد العبي البرشا وبهدوء 
بيسراه في الزاوية البعيدة رغم مضايقة 

املدافعني ومواجهة احلارس ليقف اجلمهور 
ويهتف للكويت وليس لكاظمة، وبعد اخلتام 
كان حال اجلماهير يقول لبرشلونة والعبيه 

»إن طابلك عاود«.
وعل����ى الرغم م����ن ان املهرج����ان كان 
ناجحا تنظيمي����ا وفنيا وبهر احلضور اال 
ان االغلبية خرجت مستاءة لعدم مشاركة 
جنوم يعشقونهم فميسي وانييستا وتشافي 
والفيس غادروا لتسلم اجلوائز التي كان 
الرابح االكبر فيها الطفل املعجزة ميس����ي، 
وكأن الكويت كانت وجه اخلير عليه ثم تبعه 
رئيس النادي خوان البورتا، وكذلك كيتا 

ايضا النه يعاني من اصابة، وظن اجلمهور 
انه على اقل تقدير سيشاهد ابراهيموفيتش 
او تييري هنري او حتى بويول وبيدرو لكن 
اصرار املدرب االسباني غوارديوال على عدم 
اشراكهم كان اكثر ما اغضب اجلمهور وافسد 
فرحتهم بالزيارة، لكن كانت مشاهدة النجم 
بويان لش����وطني وكذلك ماركيز وميللتو 
وجيفرون الذي خ����رج مصابا خففت من 
غضبهم بعض الشيء، كما ان التعادل افرحهم 

اكثر وانساهم مشاهدة النجوم.
ويجب ان نشيد بالدور الكبير للمدرب 
الروماني ايلي بالتش����ي الذي وجد بعض 

السخط من قبل اجلماهير لكثرة تبديالته 
لكنه اوفى بوع����ده لالعبني عندما وعدهم 
بأنهم سيشاركون جميعا وقد فعل، وكأنه 
ي����رد الصاع صاع����ني لغوارديوال الذي لم 
يش����رك جنومه وارهقه بكثرة التبديالت 
حتى ان هناك بعض الالعبني لم يشاركوا في 
كاظمة سوى 10 دقائق النها مباراة للتاريخ 
وسيتذكرها طوال مسيرته بانه لعب امام 
ابطال العالم احلاصلني على 6 ألقاب وتعادل 
معهم، الن التاريخ لن يذكر انهم لم يشركوا 
جنومه����م ومن اخلطأ ان نقول انهم جاءوا 
للتدريب الن الفريق يهمه سمعته قبل كل 

ش����يء واال ملاذا غضب بويان وسدد الكرة 
اكثر من مرة على املدرجات، وملاذا بعد هدف 
التعادل ذهبوا س����ريعا لكي يحركوا الكرة 
وهاجموا بقوة لكنهم لم يتمكنوا من حتقيق 
الفوز، حتى يدركوا ان التهاون جزاؤه اما 

اخلسارة او التعادل.
وفي النهاية وان كانت هناك س����لبيات 
فهناك ايجابية وهي احلضور اجلماهيري 
الكبي����ر، ويكفي ان برش����لونة في رحاب 
الكويت والباقي غبار في اجلو وس����يزول 
مبرور االي����ام، ويبقى ان البرتقالي تعادل 

مع فريق االحالم.

برشلونة.. »إن طابلك عاود«
غوارديوال أفسد فرحة الجمهور برفضه مشاركة النجوم وبالتشي أوفى بوعده


