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 موراتي: إنتر سيحافظ على األلقاب وبنيتيز يملك فكرًا عاليًا 

األمير وولي العهد ورئيس الوزراء استقبلوا موراتي
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس نادي انتر ميالن 
االيطالي ماسيمو موراتي ورئيس 
اللجنة املنظمة لدورة الروضان 
الرمضانية خالد الروضان وذلك 
مبناس���بة زيارة موراتي للبالد 
واملش���اركة في احتف���ال دورة 

الروضان الرمضانية.
وحضر املقابل���ة نائب وزير 
الديوان األميري الشيخ  شؤون 

علي اجلراح.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحم���د بقصر 
الروض���ان وبرفقته  بيان خالد 

موراتي.
وقد رحب سموه برئيس نادي 
انتر ميالن االيطالي ضيفا عزيزا 
على الكويت وأهلها، مشيدا سموه 
بالعالقات الكويتية � االيطالية في 
العديد من املجاالت وعلى وجه 
اخلصوص املجال الرياضي وان 
الكويت تأمل بتب���ادل اخلبرات 
مع جمهوري���ة ايطاليا الصديقة 
ملا لها من الريادة في هذا القطاع، 
متمنيا سموه للضيف الكرمي زيارة 

ميمونة لبلده الثاني الكويت.

املقابلة رئيس ديوان  حضر 
س���مو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل السعود والوكيل املساعد 
لشؤون املراس���م والتشريفات 
الش���يخ مبارك صباح الس���الم 
ومدير مكتب س���مو ولي العهد 

د.فهد املصيريع.
واستقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان رئيس نادي انتر ميالن 
ماسيمو موراتي مبناسبة زيارته 

للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املساعد 
في ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك، 
ورئيس اللجن���ة املنظمة لدورة 

الروضان خالد الروضان.
واستقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدول���ة لش���ؤون التنمية وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
الفهد رئي���س انتر ميالن  احمد 

ماسيمو موراتي.
 وأشاد الفهد بالتعاون الرياضي 
بني الكوي���ت وايطاليا، وقال ان 
التعاون الرياض���ي بني البلدين 
»هو تعاون مميز« السيما على 

مستوى األندية والتي يأتي في 
مقدمتها نادي انتر.

واعتب���ر الفهد زيارة موراتي 
للكويت جتس���يدا لهذا التعاون 

الدوري والكأس في ايطاليا ودوري 
ابطال أوروبا.

أب���دى موراتي  من جانب���ه، 
سعادته الكبيرة بزيارة الكويت 

الصديقني.
ونوه موراتي بجهود الشيخ 
احم���د الفهد الدؤوب���ة لالرتقاء 
الكويتية واآلسيوية  بالرياضة 

الرياض���ي بني البلدي���ن، مهنئا 
الن���ادي االيطال���ي بتحقيقه في 
املوسم املاضي اجنازا كبيرا بعد 
فوزه بثالث بطوالت كبيرة هي 

للمرة األولى وااللتقاء باملسؤولني 
الرياضيني فيها والذي من شأنه 
تعزيز ه���ذه العالق���ات الطيبة 
ب���ني الرياضي���ني ف���ي البلدين 

والت���ي أثمرت اجن���ازات كبيرة 
للرياضة اآلس���يوية في احملافل 
الدولية أخيرا، متمنيا املزيد من 

التطور للرياضة الكويتية.

عبدالعزيز جاسم 
 أكد رئيس انتر ميالن اإليطالي ماسيمو 
موراتي، أن فريقه لن يتأثر بالتعادل مع بولونيا 
0-0 في انطالقة الدوري، مشيرا الى أن انتر 
دائما يتعادل في انطالقة كل دوري، ثم يعود 
ويتوج بالدوري، ما يعني أن التعادل دائما ما 

يكون كلمة السر في احلصول على اللقب.
 جاء ذلك خالل وصول موراتي أول من أمس 
الثالث���اء إلى البالد بدعوة من دورة املرحوم 
عبداهلل الروض���ان لكرة الصاالت، وكان في 
استقباله بقاعة التشريفات في املطار رئيس 
اللجنة املنظمة خالد الروضان وسفيرنا في 
اس���بانيا عادل العيار، وقنصل الكويت في 
ميالنو سامي احلمد، وحشد من الصحافيني. 
ورافق موراتي حارس انتر السابق فرانشيسكو 

تولدو.
 وقال مورات���ي: ان انتر لن يتأثر برحيل 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال 
مدريد االس���باني، ألنه حافظ على مجموعة 
الالعبني املميزين، مضيفا أن مورينيو يعد من 
أفضل املدربني في العالم فكرا، وقدم الكثير إلنتر 
وقاده لتحقيق 3 بطوالت، لكن في نفس الوقت 
الفريق تعاقد مع مدرب كبير هو االس���باني 
رافائيل بنيتيز الذي ميلك فكرا تدريبيا كبيرا 
أيضا، وقادر على حتقيق البطوالت واحملافظة 

عليها ملوسم آخر.
 وأش���ار ال���ى أن الفريق اختتم موس���م 
التعاقدات الصيفية بضم العب برازيلي صغير 
الس���ن، يلعب مع ليڤربول االجنليزي، بناء 

على توصية من بنيتيز. 
وقال مورات���ي انه س���عيد بالتواجد في 
الكويت، وأنه لم يأت كزائر بل كصديق، مشيرا 
الى أنه يعلم أن عش���اق انترميالن زادوا في 
الشرق األوسط وكذلك في الكويت، وهذا ما 
يشجعنا على التواصل مع محبي النادي في 

كل مكان. 
 وأض���اف أنه مس���رور بتلقيه دعوة من 

دورة الروضان، وانه شاهد زيارة رئيس نادي 
برشلونة االسباني السابق خوان البورتا من 
خالل األشرطة، إال أنه يحب أن يعيش التجربة 
بنفسه، ويقيم البطولة حسب رؤيته، مضيفا 
أن ال���دورة كانت وجه خير على برش���لونة 
بحصد األلقاب، متمنيا أن يحالف انتر احلظ 

نفسه.
 وأوضح أنه ال يع���رف الكثير عن الكرة 
العربية ألن لم يكن لديها سوى ممثل واحد في 
كأس العالم األخيرة، وأنه يسعى لضم املواهب 

املتميزة الى انتر من جميع دول العالم. 

 من جانبه، قال حارس مرمى انتر ميالن 
السابق فرانشيسكو تولدو انه سعيد بتواجده 
في الكويت، وهو يعلم أن فريقه أصبح لديه 
شعبية كبيرة في جميع الدول العربية، مشيرا 
الى أن حتقيق البطوالت في السنوات األخيرة 

ساهم كثيرا في زيادة شعبية انتر. 
 وأكد أن حارس يوڤنتوس ومنتخب إيطاليا 
جان لويج���ي بوفون اليزال في أوج عطائه، 
وحتى اآلن هو احلارس األول في إيطاليا، ولديه 
القدرة على العطاء لسنوات عدة، الفتا الى أنه 
في حال اعتزال بوف���ون فان مرمى املنتخب 

االيطالي سيكون بخير في ظل تواجد حارس 
بولونيا احلالي امييليانو فافيانو، الذي ميلك 

انتر نصف قيمة عقده مع بولونيا.
 وأضاف تولدو أنه لم يتأثر لبقائه على 
مقاعد البدالء في السنوات األخيرة، ألن األهم 
قد حتقق وهو التتويج باأللقاب، مضيفا أنه 
قرر العمل كسفير لنادي انتر مع موراتي الذي 
يحظى بش���عبية كبيرة في العالم، واجلميع 

يتمنى العمل معه. 
من جهت���ه، رحب خالد الروضان بضيف 
الكويت موراتي، ووصف زيارته بالتاريخية 

النها املرة األولى التي يزور فيها البالد، شاكرا 
رئيس انتر على تلبيته دعوة اللجنة املنظمة 
لدورة الروضان، وااللتقاء بجمهورها الغفير، 
مؤكدا ان حرص موراتي على زيارة الكويت 
في هذا التوقيت، الذي ينش���غل فيه رؤساء 
األندية العاملية بسوق انتقاالت الالعبني، يدل 

على تقديره للكويت.
 وأثن���ى على املجهود الكبي���ر الذي بذله 
سفيرنا في اسبانيا عادل العيار في مساعدة 
اللجنة املنظمة على استقدام شخصية رياضية 

مرموقة بحجم موراتي.

 تولدو: بوفون اليزال الحارس األفضل.. والروضان: الزيارة تاريخية 

الفهد: التعاون الرياضي بين الكويت وإيطاليا مميز على مستوى األندية

ماسيمو موراتي وتولدو وخالد الروضان يتوسطون اإلعالميني

الزميل عبدالعزيز جاسم وعلي حمدان مع احلارس تولدو

صاحب السمو االمير يتسلم درعا من خالد الروضان بحضور موراتي والشيخ علي اجلراح

الشيخ أحمد الفهد يتسلم فانيلة حتمل اسمه من موراتي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في حديث مع رئيس انتر ميالن سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال موراتي بحضور خالد الروضان وفرانشيسكو تولدو

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال رئيس انتر ميالن ماسيمو موراتي

السفير عادل العيار يعانق موراتي خالد الروضان مع موراتي خالل املؤمتر الصحافي في املطار

لقطات من الوصول 

وص���ل رئيس انتر ميالن 
ماسيمو موراتي على منت طائرة 
خاص���ة، وكان مقررا ان تصل 
ف���ي الثالثة عص���را، بيد انها 

تاخرت حتى ال� 5:15مساء.
كان في استقبال موراتي حشد 
غفير من القن��وات التلفزيونية، 
والصحافيني الذين تواجدوا قبل 

وصوله بفترة طويلة.
حرص موراتي على السالم 
على جميع احلضور مع ابتسامة 
دائمة لم تفارقه طوال حديثه، 
كما أن سفيرنا في اسبانيا عادل 
العيار استقبله بحرارة وحتدث 

معه قليال باللغة اإليطالية. 
كان موراتي في قمة التواضع، 
وحتدث مع اجلميع، وكان سعيدا 
عندما شاهد أحد مستقبليه يرتدي 

فانيلة انتر ميالن. 
على عكس طبيعته بامللعب 
ظهر احلارس تولدو خجوال، ثم 
حت���دث للصحافي���ني بوجود 

مترجم. 
أص��ر مورات��ي عل��ى عدم 
اخلروج من قاعة التشريفات، إال 
بعد أن يرضي جميع املوجودين 
أو إج��راء  بالتصوي��ر معه��م 

املقابالت. 
حت���دث موارت���ي بطالقة 
باللغة االجنليزية، إال أنه دائما 
كان ينس���ى في بداية حديثه، 
ويتكلم باإليطالي���ة ثم يعود 

لالجنليزية مرة أخرى.


