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في مؤتمر صحافي للرد على تصريحات سكرتير اتحاد المحترفين

العوضي: تنظيم بطولة العالم من حق اتحاد اإلسكواش
حامد العمران

اب���دى احت���اد االس���كواش 
الشديد من  امتعاضه واستياءه 
التصريحات التي اطلقها سكرتير 
احتاد احملترف���ن للعبة واملدير 
الفني لبطول���ة العالم املفتوحة 
للرجال التي ستقام في نوفمبر 
املقبل روبرت ادوارد في وسائل 
االعالم املرئي���ة واملقروءة خالل 
ال���ذي عقد  املؤمت���ر الصحافي 
االسبوع املاضي بحضور الشيخة 
فادية السعد. وكان نائب رئيس 
االحتاد عبدالعزيز العوضي قد 
ترأس املؤمتر الصحافي لالحتاد 
ال���ذي عقد ام���س االول في مقر 
االحتاد بجنوب السرة بحضور 
امن السر العام يوسف اشكناني 
وامن الصندوق وليد الصميعي 
وامن السر املساعد فايز املطيري 
وامن الصندوق املساعد عبداهلل 
الس���بيعي. واكد العوضي خالل 
املؤمتر ان سكرتير احتاد احملترفن 
روبرت ادوارد تدخل بشكل سافر 
في شؤون االحتاد الكويتي واطلق 
تصريح���ات مغلوطة اس���اءت 
لالحتاد والعضائه وللعبة محليا 
عندما ق���ال ان االحتاد الكويتي 
غير مؤهل لالشراف على البطولة 
وتنظيمها، مع ان االحتاد سبق ان 
نظم عدة بطوالت مبشاركة العبن 
مصنفن عامليا، وفي العام املاضي 
البطولة اآلسيوية  نظم االحتاد 
مبش���اركة ما يقارب 400 العب 
وجنح في التنظيم بشهادة الوفود 
والالعبن املشاركن، مشيرا الى 
ان خب���رة اعضاء االحتاد وابناء 
اللعبة تفوق خبرة روبرت ادوارد 
واعضاء اللجنة املنظمة للبطولة. 
واس���تغرب العوض���ي تصريح 
ادوارد ب���أن مالعب االحتاد غير 
ان  مؤهلة لالس���تضافة، مؤكدا 
مركز االسكواش يضم 9 مالعب 
على اعلى مستوى، معتبرا مركز 
الشيخ س���الم الصباح االفضل 
في الشرق االوسط ملا ميلكه من 
امكانيات عالية ومجهز بأحدث 
الوسائل الفنية والتقنية. وتساءل 
عن مصدر االموال التي تصرف 
على بطولة العالم هل هي اموال 
دولة ام خاصة، مؤكدا انه وزمالءه 
االعضاء سيطلبون من احد اعضاء 
مجلس االمة توجيه استجواب 
رس���مي عن مصدر االموال التي 
تصرف على البطولة فإذا كانت 
من مجلس الوزراء فإن ما تقوم به 
اللجنة املنظمة للبطولة جرمية في 
حق الكويت والرياضة الكويتية 
واحتاد االسكواش، مؤكدا انه من 
حق االحت���اد ان ينظم البطولة 
على اعتب���ار انه املعني باللعبة 
واالحق بالتنظيم، مشيرا الى ان 

هناك مؤامرة حتاك من اجل اسقاط 
االحتاد وان هناك حربا تدبر ضد 
ابناء االحتاد. واشار العوضي الى 
ان روبرت ادوارد ذكر في تصريحه 
ان االحتاد الكويتي يقع حتت مظلة 
االحتاد الدولي للعبة وان البطولة 
العاملي���ة تقام حتت مظلة احتاد 
احملترفن وهذا ما يجعل االحتاد 
الكويتي بعيدا عن التنظيم، مؤكدا 
ان هذا التصريح يطلقه من ال يفقه 
في امور وقوانن ولوائح اللعبة 
وان ادوارد ال يفقه شيئا، الفتا الى 
ان لوائح االحتاد الدولي تؤكد ان 
االحتاد املعني باللعبة في الدولة 
البد ان يشرف على البطوالت التي 
تقام على ارضه وهذا ما حصل في 
قطر التي تنظم احدى البطوالت 
الدولة ويشرف  العاملية بأموال 
عليها االحتاد القطري وهذا يؤكد 
ان احتاد احملترفن يكيل مبكيالن 
ما يؤكد ان هن���اك ايادي خفية 

حتارب االحتاد الكويتي.

خاطبنا الهيئة مرتين

وحول م���ا إذا متت مخاطبة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واطالعها باألم���ر قال العوضي: 
لألسف متت مخاطبة الهيئة منذ 
م���ا يقارب اربعة اش���هر وطلب 
االحت���اد مقابل���ة املدي���ر العام 
للهيئ���ة فيصل اجل���زاف ولكن 
قوبل الكتاب بالتجاهل ولم يأت 
الرد حتى هذه الساعة على الرغم 
من تدعي���م الكتاب االول بكتاب 
الحق بعد شهر اال ان الهيئة لم 

حترك ساكنا.
وأبدى العوضي اسفه القامة 
مث���ل هذه البطول���ة بأموال من 
الدولة وكان م���ن املفروض ان 
يستفيد بها الالعبون الكويتيون 
بعد ان حوربوا من اللجنة املنظمة 
بنقل التصفيات من الكويت إلى 
لندن مما صعب مهمة الالعبن في 
املشاركة وهذا ما جعل البطولة 
بال فائدة فني���ة لالعبينا وحال 
دون اث���راء اللعب���ة محليا على 
الرغم من ان االحت���اد الكويتي 
النش���طة  يعتبر من االحتادات 
على مستوى املنطقة واملستوين 
العربي والق���اري كما ان اللعبة 
احرزت تقدما على املستوى العاملي 
بإحراز املركز اخلامس عشر في 
البطولة العاملية للفرق التي اختتم 
السبت املاضي في الدمنارك بعد 
تقدمي العبينا عروضا قوية امام 
املراكز  الالعبن املستفيدين في 

األولى عامليا.

نقل التصفيات إلى لندن

واع���رب الالعب���ان الدوليان 
محمد يعقوب وناصر الرامزي عن 

استيائها لضياع فرصة املشاركة 
في البطول���ة العاملية، حيث اكد 
يعقوب ان العادة جرت على ان 
تقام التصفيات للبطوالت العاملية 
في الدول���ة املنظمة قبل انطالق 
الرئيس���ية  البطول���ة بأدوارها 
البطولة احلالية  مباشرة ولكن 
خرجت ع���ن الع���رف ومت نقل 
التصفيات الى لندن وخالل شهر 
رمضان ما يؤكد النية املبيتة ملنع 
الالعبن الكويتين من املشاركة 
بس���بب التكاليف الباهظة التي 
يتحملها الالعب في حال املشاركة، 
مشيرا الى ان احتاد االسكواش ترك 
لالعبن مطلق احلرية في املشاركة 
اال ان الوقت ال يسمح بسبب تزامن 
التصفيات مع شهر رمضان الى 

جانب التكاليف الكبيرة.
وأكد الرامزي ان عدم مشاركة 
الالعبن الكويتين جاء بفعل فاعل 
وتتحمله اللجن���ة املنظمة التي 
حرمتنا من االستفادة من االحتكاك 
في مثل هذه البطوالت العاملية، 
موضح���ا ان الالعبن الكويتين 
املس���جلن في نظ���ام احملترفن 
ثمانية ولن يشارك سوى العب 
الذي  املزين  واحد وهو عبداهلل 
اعطي منحة ليش���ارك في الدور 

الرئيسي.
وقال ان االحتاد الكويتي طلب 
منا املش���اركة اال انن���ا كالعبن 
مس���جلن في نظ���ام احملترفن 
اجتمعنا وقررنا عدم املش���اركة 
في البطولة نظرا للعوائق التي 
وضعتها اللجنة املنظمة للبطولة، 
الفتا إلى ان رئيس االحتاد حسن 
مقصيد حاول اخذ موعد ملقابلة 
العليا  اللجنة املنظمة  رئيس���ة 
الش���يخة فادية الس���عد وشرح 
الصعاب اال ان املقابلة لم يكتب لها 
النجاح ولم تقابل الشيخة فادية 
الالعبن وهذا ما س���بب احباطا 

كبيرا للجميع.

عبدالعزيز العوضي يتحدث في املؤمتر الصحافي

)أ.پ(األسترالي كوفي دانينغ يحاول إيقاف البرازيلي بيرو تروشي 

المطيري: الكفاءات باالتحاد

أشكناني: إدوارد مهرج

مقصيد: ال أعلم بالمؤتمر

»لي��ش ما في كف��اءات في االحت��اد حتى يجلبوا اش��خاص من 
اخلارج«، بهذه اجلملة املقتضبة بدأ امني السر املساعد فايز املطيري 
حديثه لإلخوة الصحافيني ذاكرا ان االحتاد القطري منح فرصة ألحد 
العبي الكويت للمش��اركة في البطولة العاملي��ة التي ينظمها االحتاد 
القطري ووعد رئيس االحتاد بأن يش��ارك ف��ي البطولة التي تليها 4 
العب��ني كويتيني في التصفيات التي تقام قبل البطولة مباش��رة في 

قطر.
وأش��ار الى ان الدول االخ��رى احرص على اللعب في الكويت من 
بع��ض ابناء الكويت، متمنيا ان تتم مراجعة احلس��ابات قبل انطالق 
البطولة في نوفمبر املقبل ومؤكدا ان االحتاد الكويتي سيتعالى على 

آالمه ويستضيف املباريات في حال حتويلها الى مالعبه.

وص��ف أمني الس��ر العام لالحتاد يوس��ف أش��كناني س��كرتير 
احت��اد احملترفني للعب��ة روبرت ادوارد باملهرج م��ن خالل اطالق��ه 
للتصريحات التي ال مت��ت بصلة للحقيقة في محاولة منه للتق��رب 
من رئيس��ة اللجنة املنظمة العليا الش��يخة فادية الس��عد، مؤكدا أنه 
ادوارد ضعي��ف فنيا وال تس��ند إلي��ه اي مهام فنية ف��ي البطوالت 
العاملي��ة اال في البطوالت التي تنظم في الكويت، مشيرا الى انه بول 
ووت��ر احد منظمي البطولة ال ميتلك اخلبرة الكافية لتنظيم مثل هذه 
البطوالت على اعتبار انه ش��خص اداري في ش��ركة تسويق وليس 
فنيا. وتس��اءل اشكناني هل مالعب نادي الساملية افضل من االحتاد 

حتى تقام عليها املباريات؟

نفى حسني مقصيد رئيس احتاد االسكواش علمه باملؤمتر الصحافي 
ال��ذي عقده نائبه عبدالعزيز العوضي لتوضيح اس��باب عدم مش��اركة 
االحتاد في تنظيم بطولة االمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل العاملية للرجال 

2009، ولم يناقش ما عرضه العوضي في كلمته لوسائل االعالم. 
واك��د مقصي��د دعمه لبطول��ة العالم الت��ي يراها مفخ��رة للكويت، 
خاص����ة ان ابطال العالم يحرصون على املش��اركة فيه��ا مثمنا الدور 
الكبير الذي تقوم به الشيخة فادية السعد رئيسة اللجنة املنظمة الجناح 

تلك البطولة.

سلة الشباب تخسر من األهلي

ناشئو السلة يستعدون آلسيا

الكويت يصطدم بالعربي في »الشباب«

يحيى حميدان
خس��ر الفريق االول لكرة السلة بنادي الش��باب من االهلي املصري 
58 – 69 ف��ي رابع مبارياته التجريبية الت��ي يخوضها حاليا في العاصمة 
املصرية القاهرة اس��تعدادا للموسم املقبل. هذا، وسيخوض الشباب آخر 
مباريات��ه التجريبية اليوم عندما يلتقي فريق احتاد الش��رطه احد الفرق 
القوي��ة في مصر، قبل العودة الى الب��الد اخلميس املقبل. من جهته، ذكر 
مدير لعبة الس��لة بنادي الشباب ورئيس الوفد جميل الشمري في اتصال 
هاتفي مع »األنباء« ان الفريق اس��تفاد بصورة كبيرة من اقامة املعس��كر 
التدريبي، مش��يرا الى انه يأمل بأن تنعكس االس��تفادة من املعسكر على 
الفريق خالل مش��اركته في بطولة الدوري التي س��تنطلق في 15 الشهر 
املقبل. وبني الش��مري ان اجلمي��ع متعاون بصورة كبيرة في املعس��كر 
وجمي��ع الالعبني يبدون التزاما كبيرا ف��ي مواعيد الدخول واخلروج من 

مقر اقامة الفريق اضافة الى توقيت اقامة التدريبات.

يحيى حميدان
يبدأ منتخبنا الوطني للناش��ئني للس��لة رحلة اعداده للمش��اركة في 
بطولة كأس اسيا التي تستضيفها كواالملبور خالل الفترة من 19 حتى 27 
الش��هر املقبل في ال� 30: 5 مساء اليوم في صالة ثانوية حمد الرجيب في 
منطق��ة كيفان. وتبدو مهمة اجلهاز الفني صعبة في وضع القائمة النهائية 
التي ستش��ارك ف��ي البطولة وذلك لوج��ود 28 العبا ف��ي القائمة االولية 
املختارة، حيث س��يقوم اجلهاز الفني بالتصفية االولية واختيار 16 العبا 
بعد انتهاء االس��بوع االول من رحلة االعداد عل��ى ان يتم اختيار القائمة 
النهائية قبل موعد املغادرة الى ماليزيا في 17 الشهر املقبل. هذا وسيكتفي 
الفري��ق باالع��داد الداخلي ولن يقيم معس��كرا تدريبيا خارجيا بس��بب 
ظروف الالعبني الدراسية والتي ال يريد معها مسؤولو االحتاد ان يتضرر 
الالعبون لغيابهم فترات طويلة عن مدارسهم.  وتشير بعض املصادر الى 
ان الفترة القادمة ستشهد جملة اعتذارات من الالعبني لظروفهم الدراسية 
في حني تؤكد ادارة االحتاد أنهم س��يقومون باالجراءات التي تضمن عدم 
تأث��ر الالعبني من خ��الل التحركات املكوكية الت��ي يقودها عضو مجلس 

ادارة االحتاد هيثم بارون مع مسؤولي وزارة التربية.

مبارك الخالدي
تنطل��ق في ال� 6 مس��اء الي��وم اجلولة الثالثة من دوري الش��باب 
حتت 19 س��نه باقامة 7 لقاءات اذ يصط��دم الكويت »6 نقاط« بالعربي 
»3نقاط« على س��تاد الصداقة والسالم، كما يواجه اجلهراء »6 نقاط« 
الش��باب »نقطة واحدة« على س��تاد محمد احلمد، ويلتقي النصر »6 
نقاط« مع الصليبخات على ملعب اجلهراء، بينما يواجه القادس��ية »4 
نقاط« اليرموك اخلالى رصيده من النقاط على س��تاد صباح الس��الم، 
ويواجه كاظمة »4 نقاط« التضامن »نقطة واحدة« على س��تاد الكويت، 
كما يلتقي الفحيحيل«4 نقاط« خيطان »4 نقاط« على ملعب الس��احل، 
ويلعب الس��احل مع الس��املية وكالهما يخلو رصيده من النقاط على 

ملعب التضامن.

حددت جلنة املدربن الوطنين لكرة القدم يوم 15 اجلاري 
آخر موعد الستقبال طلبات املدربن الراغبن في التسجيل 
باللجنة، وذلك قبل انعقاد اجلمعية العمومية في 15 يناير 
املقبل بحس����ب قرار االجتماع االخير ال����ذي عقد في مقر 
اللجنة املؤقت والكائن في احتاد العاب غرب آسيا في منطقة 
اجلابرية، على ان تقرر اللجنة االجراءات التي س����تتخذها 

بحق املدربن الوطنين املتأخرين عن التسجيل.
لعب منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصاالت مباراته 
التجريبي��ة الثانية في معس��كره التدريبي في الدوحة امام 

الريان القطري وتعادل 3-3.
جنح الذلول »الرياضيفي  الفوز بأولى كؤوس سباقات 
الهجن للموسم 2009-2010 بحضور راكان عبدالهادي نائبا 
عن مؤسس����ة الكدم للتجارة واملقاوالت العامة والس����فير 
االرجنتيني وبدر العجمي ومختار منطقة فهد االحمد، خالد 

مدعث واسرة نادي الهجن.
اختتم فريق كرة اليد األول بنادي الس��املية معس��كره 
بالقاه��رة اس��تعدادا لبطولة الدوري العام الذي س��ينطلق 

الثالثاء املقبل.
يتطلع رياض����ي كويتي ميارس رياضة القفز باملظالت 
)البراش����وت( الى تطوير مستواه بالصورة التي تكفل له 
الوص����ول الى العاملية الى جان����ب الترويج لرياضة القفز 

بالبراشوت من ارتفاعات مختلفة بن الشباب الكويتي. 
غادر وف��د نادي الس��املية لتنس الطاول��ة متوجها الى 
روماني��ا وذلك ضمن معس��كر اعدادي يس��تمر من 3 الى 
11 اجلاري اس��تعدادا لبطولة االندية اخلليجية لألندية التي 

ستقام خالل الفترة من 13-16 اكتوبر 2009 في الكويت.

اوضح رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم حسن سعيد 
بانه ليس مس����ؤوال عن تعطيل اج����راء انتخابات االحتاد 
الختيار مجل����س ادارة جديد ومؤكدا اس����تعداده خلوض 

االنتخابات والترشيح ملنصب الرئاسة.
تعادل باييلس��ا النيجيري مع وفاق سطيف اجلزائري 1-1 
ف��ي اوغارا في ذهاب الدور نصف النهائي من مس��ابقة كأس 

االحتاد االفريقي لكرة القدم.
وفي مباراة اخرى ضمن نفس الدور، تعادل انبي املصري 

مع ستاد مالي املالي 2-2 في القاهرة. 
شهدت مباراتا افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري القطري 
لكرة القدم تسجيل 15 هدفا حيث فاز العربي على مضيفه 

اخلريطيات 6-0، والوكرة على مضيفه االهلي 4-5.
اكتسح الهالل مضيفه الوطني 7-1 في تبوك وفي املجموعة 
الثانية، خس��ر االتفاق على أرضه ام��ام هجر 3-2 على ملعب 

عبداهلل الدبل.

المحمد يستقبل الغانم و إدارة الكويت
الوزراء  استقبل س���مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف امس 
النائب مرزوق الغامن يرافقه كل من رئيس 
الكويت عبدالعزي���ز املرزوق وامن  نادي 
الس���ر العام وليد الراشد حيث رفعوا الى 
سموه شكرهم وتقديرهم ملبادرته االبوية 
بتخصيص طائرة خاصة لنقل فريق الكويت 

الى مدينة اربيل العراقية وعودتهم للبالد. 
واشاد سموه بالتمثيل احلضاري املشرف 
لفري���ق الكويت خالل املباراة التي جمعته 
وفريق نادي اربيل العراقي، وحمل سموه 
النائب مرزوق الغ���امن حتياته الى ابنائه 
الالعب���ن وحثه���م على ب���ذل كل اجلهود 

لالستمرار في املسابقة.

فتح باب التسجيل لبطولة المحافظات
حتت رعاية وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد تقف احملافظات 
الست على قدم وساق الستقبال البطولة 
الرابع����ة للمحافظات االولى ل����� »الكبار« 
والثانية ل� »البراعم« ولتجمع بن طياتها 
وفي ساحات مالعبها الشباب الكويتي والفرق 
املنافسة في بطولة باتت االولى والذهبية 
في نشاطات احملافظات الست. وفي كل عام 
يتجدد الوفاء لشخصية قيادية حملت حتت 
جناحيها احالم وآمال الشباب في املنافسة 
والفوز والتحدي، ويحدو الروح الرياضية 
واجلسد الرياضي للشباب الكويتي واملقيمن 
حت����ت راية راعي البطولة الش����يخ ناصر 

صب����اح االحمد الذي حش����د كل طموحات 
الف����رق والالعبن في ه����ذه البطولة النها 
بطولة جامعة ورابط����ة ومعززة ألواصر 
التعاون والتنافس بن ابن اجلهراء مع ابن 
العاصمة ومن الفروانية الى االحمدي وال 
ننسى مبارك الكبير وحولي. وتتميز البطولة 
بالتنافس الشريف والروح الرياضية العالية 
بن الالعبن والفرق املشاركة حيث تبقى 
روح االنتصار الهدف االول لكن روح التحدي 
واملنافسة الرياضية هي الفائز االول واالكبر 
الى ذلك اعلنت اللجنة املنظمة عن فتح باب 
التس����جيل في منافسات البطولة بدءا من 

اول اكتوبر 2009.

مغادرة ألعاب القوى إلى سورية
يغادر البالد في الساعة ال� 9 صباح اليوم 
وفد املنتخب الوطني أللعاب القوى للمشاركة 
في البطولة العربية ال� 16 للرجال والسيدات 
بسورية والتي تنطلق غدا الثالثاء وتستمر 5 
ايام، وتشارك فيها 28 دولة، وكان من املقرر 
ان يغ���ادر الوفد امس، ولك���ن تأخر الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في صرف امليزانية 
حال دون سفره. ويرأس الوفد عضو مجلس 
ادارة االحتاد منصور العجمي ويضم مدير 
املنتخب فهد ثامر، وسيف الدوسري اداريا، 
وعطااهلل الشمري مش���رفا، واملدربن بدر 
عباس )السرعة واحلواجز(، بشير الزغواني 
)الزانة(، عبداهلل س���رور )اجللة(، اندريه 
سكفاروق واليكسي دوبن )املطرقة(، واملدير 
الفني طاهر ريغي، واخصائي عالج طبيعي 
احمد فضول، واملدلك سركيس كاسبريان، 
اضافة الى 8 العبن هم:محمد العازمي )800-
1500م(، عبدالعزيز املنديل )110م حواجز(، 
جاسم املاص )400م حواجز(، علي الصباغة 
وفهد املرشاد )القفز بالزانة(، مشاري سرور 
)دفع اجللة(، علي الزنكوي ومحمد جاسم 
)اطاحة املطرقة(، كما مت اعتماد وفد السيدات 

املشارك في البطولة والذي يتألف من دالل 
النصيب ادارية واملدربة تاتيا باالضافة الى 
8 العبات. من جانب آخر، شكل احتاد ألعاب 
القوى وفده للمعسكر التدريبي الذي سيقام 
في 30 اجلاري في تايلند استعدادا للمشاركة 
في البطولة اآلس���يوية ال� 18 في الصن من 
10الى 14 نوفمبر املقبل، ويضم الوفد الالعبن: 
محمد العازمي )800م-1500م(، عبدالعزيز 
املنديل )110م/ح(، جاسم املاص )400م/ح(، 
علي الصباغة وفهد املرشاد )القفز بالزانة(، 
مش���اري س���رور واحمد ابل )دفع اجللة(، 
عل���ي الزنكوي ومحمد العبدالكرمي )اطاحة 
املطرقة(، صالح احل���داد )الوثب الطويل(، 
فوزي دهش )400م(، فواز دهش )110م/ح(، 
حمود السعد )100م-1200م(، عمر الرشيدي 
)1500م-3000م/ م-5000م(، عبداهلل العميري 
)رمي الرمح(. أما املدربون فهم: بدر عباس 
)السرعة واحلواجز(، بشير الزغواني )الزانة(، 
عبداهلل س���رور)اجللة(، اندريه سكفاروق 
)املطرقة(، محمد غلوم )الوثب(، طاهر ريغي 
املدي���ر الفني، احمد فضلول اخصائي عالج 

طبيعي وساركيس كاسبريان مدلكا.

فليطح يستقبل مهنئيه اليوم
يستقبل نائب املدير العام للشؤون الرياضية 
بالهيئة العامة للش����باب والرياضة د.حمود 
فليطح مهنئيه مبناس����بة تعيينه مبنصبه 
اجلديد وذلك في العاشرة من صباح اليوم في 

ديوانية الهيئة بالدور السابع. وكان املرسوم 
االميري 2009/288 الصادر في 20 الشهر املاضي 
قد صدر بتعين فليط����ح نائبا للمدير العام 

للهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

عربيةمتفرقات

محليةمتفرقات كوريا الجنوبية تلتقي پاراغواي في دور الـ 16

إسبانيا تواجه إيطاليا في كأس العالم للشباب

املباريات  الش����هر اجلاري. وفي 
االخرى ضمن الدور الثاني، تلعب 
اسبانيا مع ايطاليا، والپاراغواي 
مع كوريا اجلنوبي����ة، وغانا مع 
جنوب افريقيا، واملجر مع التشيك، 
والبرازيل مع االوروغواي واملانيا 
مع نيجيريا. وفي ختام مباريات 
ال����دور االول التي اقيمت اول من 
امس، عاقب����ت البرازيل نظيرتها 
اس����تراليا على تقدمه����ا بهدف، 
وحولت تأخرها إلى فوز بثالثة 
أه����داف في اجلول����ة الثالثة من 
مباريات املجموعة اخلامسة. وفقد 
منتخب اإلمارات صدارة املجموعة 
السادسة بعد اخلسارة أمام املجر 
0 - 2 في اجلولة الثالثة من الدور 
األول. وفي املجموعة ذاتها، تأهل 
منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور 
الثاني عق����ب تغلبه على نظيره 
الهندوراسي بهدفن دون مقابل، 
ليضمن »األوالد« موقعهم ضمن 

قائمة افضل مركز ثالث.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
ابتداء من اليوم تدخل بطولة 
كأس العالم للشباب املقامة حاليا 
مبصر مرحلة اجلد، حيث تشهد 
البطولة مباراتن جديدتن تتسمان 
بالقوة واالثارة ضمن منافسات دور 
ال� 16 للبطولة، اذ سيلتقي منتخب 
پاراغواي ثاني املجموعة االولى 
مع نظيره كوريا اجلنوبية ثاني 
الثالثة بستاد السالم،  املجموعة 
وف����ى لقاء آخر يلتق����ي املنتخب 
االس����باني اول املجموعة الثانية 
مع نظيره االيطالي ثالث املجموعة 

االولى بستاد القاهرة.
ويخ����وض منتخبا پاراغواي 
وكوري����ا اجلنوبية لقاءهما املهم 
واملرتقب بدور ال� 16 ملنافس����ات 
البطولة العاملية ولكل منهما آماله 
وطموحاته في انهاء هذه املباراة 
لصاحله والصعود لدور الثمانية، 
السيما ان الفريقن لديهما العلم 
ان املنتخب اخلاسر في هذا اللقاء 
سيودع البطولة نهائيا، دون ان 

يكون له اي فرصة اخرى.
وبالتال����ي فاملباراة س����تكون 
انتحاري����ة من جان����ب الفريقن، 
خاصة انها التقبل القس����مة على 
اثنن، فمنتخب الپاراغواي ميتلك 
ذخيرة كبيرة من الالعبن اصحاب 
امله����ارات والق����وة البدنية امثال 
س����يزار بينتيز وجورج موريرا 
وفيديكو سانتاندر والدو باتياجو 
وغوستافو كريستالدو ورونالد 
هوت رودرجو بوجوس وديرليس 
اوروبه، اما املنتخب الكوري فلديه 
ايضا مجموعة العب����ن قادرين 
على انهاء اللقاء لصاحلهم حتى 
اللحظات االخيرة ويأتي في  في 
مقدمتهم الالعبون كيم يونغ غوون 
وكوو جا نشيول وكيم يو كيونغ 

وكيم مينوو واوه جاي سوك.
وفي ستاد السالم، يقام لقاء 
ناري يجمع املنتخب االسباني مع 
نظيره االيطالي، وهو اللقاء االكثر 
جماهيرية في منافس����ات اليوم، 
نظرا ملا يتمتع به املنتخبان من 
سمعة عاملية عريضة في لعبة كرة 

ودانيال باريخو وألبرتو توماس 
بوتيا وجوردي البراموس واندير 
هيريرا والفارو دومينيغيز وديداك 
فيال وارون نيوكيوز ايسكالبيز.
الى ذلك، قد يشهد ربع نهائي 
مونديال الشباب مواجهة عربية � 
عربية بن منتخبي مصر واالمارات 
في ح����ال جنحا في تخطي الدور 
الثان����ي، حيث تلتق����ي مصر في 
الثاني مع كوستاريكا في  الدور 
القاه����رة غدا الثالث����اء، في حن 
ستلعب االمارات مع ڤنزويال في 

السويس بعد غد االربعاء.
وحسب القرعة، فإن منتخبي 
مصر واالمارات سيتواجهان في 
دور الثمانية في الثاني عشر من 

القدم، وما يزيد املباراة اثارة انها 
الواحدة، وبالتالي  الفرصة  لقاء 
فالفائ����ز بها س����تكتب له النجاة 
اما  الثمانية،  الى دور  والصعود 
اخلاسر فسيودع املنافسات ويعود 
الى بالده صاحبا معه خيبة االمل. 
ورغم صعوبة املباراة، اال ان معظم 
املتابعن للحدث العاملي قد رشح 
»املاتادور« االسباني بالفوز باللقاء، 
وهناك من بالغ كثيرا في توقعاته، 
مؤكدا ان االس����بان سيلحقون ب� 
»الطليان« هزمية كبيرة وبفارق 
كبير م����ن االهداف، الس����يما ان 
»املاتادور« ميتلك مجموعة العبن 
ميتازون باملهارة والقوة البدنية 
الفائقة كفران مريدا  والس����رعة 

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
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