
الجمعة  30  ابريل  2010   39رياضة

عائلة انييلي 
تعود إلى رئاسة 

يوڤنتوس
ــيصـبـح انـدريـا  س
اجلديد  ــس  الرئي انييلي 
لنادي يوڤنتوس االيطالي 
خلفا للفرنسي جان كلود 
ــف  ــق ما كش ــان، وف ب
ــكان.  ايل ــون  ج ــه  قريب
واعلن ايلكان وهو رئيس 
ــركة  مجموعة فيات، الش
ــن  ع ــوس،  ليوڤنت األم 
تسلم انييلي هذا املنصب 
ــع صحيفة  م حديث  في 
ــتعود  ــتامبا«. وس »ال س
ــي بالتالي الى  عائلة انييل
العجوز«  »السيدة  رئاسة 
ألن والد اندريا، اومبرتو، 
ــادي من  ــا للن كان رئيس
1956 حتى 1962، في حني 
ان عمه جياني تسلم هذه 
املهمة بصورة شرفية بني 
1947 و1954. وسيواصل 
ــه االخرى في  بان مهام
ــدوب اداري،  النادي كمن
ــي  الفرنس ــان  ب ــا  علم
ــة  ــلم منصب الرئاس تس
ــادي بعد فضيحة  في الن
عام  ــج  بالنتائ ــب  التاع
ــيدة  ــزال »الس 2006 وان
ــة  ــى الدرج ــوز« ال العج

الثانية.
انييلي  ــة  عائل ومتلك 
وتعتبر  ــات  في مجموعة 
ــات في  ــن اغنى العائ م

ايطاليا واوروبا.

األندية ترفض 
جدول البطوالت 

لـ »المسابقات«
عبداهلل العنزي

رفض���ت األندية في 
اجتماعه���ا أم�����س مع 
جلنة املس�����ابقات في 
الك���رة اجلدول  احتاد 
الذي وضع��ته  الزمني 
للبطوالت في املوس�م 
2010-2011 وذلك بسبب 

تداخلها.
وك�����ان�����ت جل��ن��ة 
املس�ابق��ات ح��ددت 15 
أغس�طس موع���دا لبدء 

املوسم املقبل.
من جهته، حدد رئيس 
جلنة املس���ابقات عماد 
الغربللي م�وعدا جديدا 
اللجنة في  لألندية مع 
املقبل الجتماع  8 مايو 
صباحي في احتاد الكرة 
لتحديد ج���دول زمني 
جدي���د بحس���ب رغبة 
األندية وإال سيتم اعتماد 
الذي وضعته  اجلدول 

»املسابقات« مؤخرا.

مانديال لن يحضر افتتاح المونديال

السويسري جوزيف بالتر امل 
اجلمعة املاضي ان يكون مانديال 
الذي يعرف عنه حماسه الكبير 
للرياضة، في وضع يسمح له 
بأن يكون ضيف الش���رف في 

النهائيات.

القدم وللجماهير  الدولي لكرة 
اجلنوب افريقية على حد سواء ملا 
ميثله حضور مانديال من اهمية، 
خصوصا ان املونديال يقام في 

القارة االفريقية للمرة االولى.
وكان رئيس االحتاد الدولي 

يغيب رئيس جنوب افريقيا 
السابق نيلس���ون مانديال عن 
املباراة االفتتاحي���ة لنهائيات 
املونديال التي تنظمها بالده من 
11 يونيو الى 11 يوليو املقبلني 
وس���يتابع العرس الكروي من 
منزله، بحسب ما كشف حفيده 
لوكالة »فران���س برس« خالل 

زيارة له الى الهند.
ولدى سؤاله اذا كان جده، اول 
افريقيا،  رئيس اسود جلنوب 
املباراة االفتتاحية  س���يحضر 
ملوندي���ال 2010، اجاب مانديال 
مانديال: »كال، ه���ذا امر مؤكد. 
جدي كبير في السن )91 عاما( 
أال نثق���ل برنامجه«.  ونحاول 
املتواجد في  وتاب���ع احلفي���د 
الهند من اجل االحتفال بالعيد 
الوطني لبالده »قال )نيلسون 
مانديال( ان���ه يفضل البقاء في 
منزله الريفي من اجل متضية 

وقته في املزرعة«.
واش���ار مانديال احلفيد إلى 
ان القرار النهائي س���يتخذ من 
قبل العائلة ومؤسسة نيلسون 
ماندي���ال قبيل 11 يونيو املقبل، 
مؤك���دا ان جده ال يعاني حاليا 

من اي مشاكل صحية.
ويعود الظهور العلني االخير 
لنيلسون مانديال الى 11 فبراير 
املاضي عند زيارته ملقر البرملان 
افريقي ف���ي ذكرى  اجلن���وب 
مرور 20 عاما على خروجه من 

املعتقل.
ويش���كل ه���ذا اخلبر خيبة 
كبيرة للجنة املنظمة واالحتاد 

نيلسون مانديا حاما كأس العالم

مرسيليا إلسقاط أوكسير واالقتراب من اللقب

وبقي بوردو السادس على 
بع���د 14 نقطة من مرس���يليا 
املتص���در، ف���ي ح���ني صعد 
ڤالنس���يان الى املركز العاشر 
وهو األفضل له منذ صعوده الى 

الدرجة االولى عام 2006. 

انهي���اره وتع���رض  واص���ل 
خلسارته اخلامس���ة في آخر 
س���ت مباريات، عندما سقط 
أمام مضيفه ڤالنس���يان 2-0 
في مباراة مؤجلة من املرحلة 

ال� 30 ضمن الدوري.

منطقية في احراز اللقب للمرة 
الثانية في تاريخه، وذلك بعد 
حتقيقه ثنائية الدوري والكأس 
عام 1996 حتت اشراف مدربه 

االسطوري غي رو.
وكان ب���وردو حامل اللقب 

يشهد ملعب »أبي ديشان« 
مواجهة من العيار الثقيل بني 
أوكس���ير الوصي���ف وضيفه 
مرسيليا املتصدر في املرحلة 
اخلامسة والثالثني من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم في العاشرة 
مس���اء اليوم عل���ى اجلزيرة 
الرياضية +5 وقد حتدد املباراة 
معالم الفائز باللقب خصوصا 
في ح���ال فوز مرس���يليا )71 
نقطة( ال���ذي يبتعد بفارق 5 
نقاط عن أوكسير الثاني )66 
نقطة( وذلك قبل أربع مراحل 

على ختام الدوري.
ويطمح مرس���يليا حامل 
اللق���ب 8 مرات ف���ي تاريخه، 
الى حس���م املواجهة ليس���لك 
طريق اح���راز لقبه االول منذ 
اب���ان فترة رئيس  عام 1992 
النادي برنار تابي وفضيحة 
التي  املباريات  ف���ي  التالعب 
كاد تطي���ح بالفريق اجلنوبي 
بعد احرازه لقب دوري أبطال 
أوروبا عام 1993 على حساب 
ميالن االيطالي، وأوصلت تابي 

الى السجن.
وصحيح ان مرس���يليا قد 
فاز في اخر سبع مباريات، اال 
ان بعضها حتقق في اللحظات 
القاتلة، ما وضع فريق املدرب 
ديدييه ديشان في مركز الصدارة 
قبل زيارته احلاسمة الى ملعب 

»أبي ديشان«.
ويأمل أوكس���ير تضييق 
الفارق الى نقطتني مع الفريق 
اجلنوبي، ليحصل على فرصة 

)أ.ف.پ( العب بوردو مروان الشماخ يروض الكرة مبراقبة العب ڤالنسيان سيلفان مارتشالون  

بالتر: هافيالنغ وسامارانش أنهيا سيطرة اإلنجليز على االتحادات الدولية
أشاد رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزيف 
الس���ابقني  بالتر بالرئيس���ني 
البرازيل���ي جواو  ل� »فيف���ا« 
هافيالنغ واللجن���ة االوملبية 
الدولية االسباني خوان انطونيو 
سامارانش، معتبرا أنهما اسهما 
في التطور الكبير الذي وصلت 

اليه الرياضة.
وأكد بالتر خ���الل كلمة له 
في ندوة »التغيير اجلغرافي« 
ضمن مؤمتر س���بورت اكورد 
ال���ذي يتابع أعمال���ه في دبي 
ويختتم الي���وم »ما حتقق في 
العقود الثالثة األخيرة ما كان 
ليحلم به اح���د، حيث حدثت 
تغيي���رات وإن جاءت طبيعية 
إال أنها ساهمت بصورة كبيرة 

في تطور الرياضة عامليا«.
وأض���اف »فحت���ى فت���رة 
السبعينيات كان البريطانيون 
وخاصة االجنليز يس���يطرون 

الدولية  على معظم االحتادات 
الكبي���رة، ولك���ن م���ع اواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات 
ظهر أش���خاص ق���ادوا حركة 
التغيير اجلغراف���ي للرياضة 
في العالم، اثنان من الالتينيني 
هما البرازيلي جواو هافيالنغ 
ذلك الشخصية الكبيرة والثرية 
بفكره���ا، واالس���باني خوان 
انطونيو س���امارانش صاحب 
الرؤي���ة الواس���عة، حيث كان 
لهما دور كبير في التطور الذي 
وصلت اليه الرياضة حاليا من 
خالل ما قدماه خالل فترة عملهما 
الفيفا واللجن���ة االوملبية  في 

الدولية«.
وتوفي سامارانش االربعاء 
املاضي عن 89 عاما نتيجة نوبة 

قلبية.
من جهة اخ���رى، اختيرت 
بالزانة  العالم للقف���ز  بطل���ة 
الروس���ية ايلينا ايسينباييڤا 

سفيرة رسمية لدورة االلعاب 
التي  االوملبية االولى للشباب 
تستضيفها سنغافورة من 14 
الى 26 اغس���طس املقبل على 

هامش املؤمتر.
وس���تنضم ايس���ينباييڤا 
الى بطل العالم في الس���باحة 
االميرك���ي مايكل فيلبس الذي 
اختير سفيرا لاللعاب في فبراير 

املاضي.
ايس����ينباييڤا  وس����تمارس 
مبوج����ب ذلك دوره����ا في تقدمي 
الدعم لاللعاب االوملبية للشباب 
عن طريق تشجيع مشاركة الشباب 
في مجال الرياضة في جميع انحاء 
العالم. وأعربت ايسينباييڤا عن 
س����عادتها »باملساهمة في حتفيز 
الش����باب الرياضي ودعم نشاطه 
حيث توفر دورة االلعاب األوملبية 
للشباب وسيلة مثالية بالنسبة 
لهم ف����ي ابراز قدرتهم وابداعاتهم 

الرياضية«.

وتابعت »انها فرصة مثيرة 
للغاية بالنسبة لي اثناء فترة 
استراحتي من املنافسات وأتطلع 
الى احداث تأثير ايجابي على 
الشباب، وأتشوق النطالق دورة 
االلعاب األوملبية االولى للشباب، 
وأكون في س���نغافورة لدعم 
الرياضيني وتش���جيعهم على 
بذل قصارى جهدهم واالستمتاع 

بالتجربة«.
من جهته، قال رئيس اللجنة 
االوملبية الدولية البلجيكي جاك 
روغ: »تتمت���ع ايلينا بصفات 
البطلة احلقيقية كما انها تشكل 
منوذجا مثاليا للشباب، وبكل 
تأكيد ليس لدي ادنى شك في انها 
ستحظى باعجاب الثالثة آالف 
وستمائة رياضي الذين سيأتون 
الى س���نغافورة هذا الصيف، 
وستكون مصدر الهامهم لتحقيق 
احالم اكبر وإضافة املزيد الى 

اجنازاتهم الكثيرة«.

اختيار إيسينباييڤا سفيرة لألولمبياد األول للشباب على هامش مؤتمر »سبورت أكورد«

)أ.ف.پ( جوزيف باتر أثناء حديثه في ندوة »التغيير اجلغرافي«  

العربي تخطى الصليبخات في »ممتاز اليد«

حامد العمران
جدد العربي فرصته في املنافس���ة على لقب 
الدوري املمتاز لكرة اليد بعد تغلبه على الصليبخات 
35 � 29 )الشوط األول 17 � 9( في اللقاء الذي جرى 
أمس في صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية ضمن 
مباريات اجلولة الرابعة، فيما فاز الفحيحيل على 
الساملية 33 � 30 )الشوط األول 17 � 14( وتصدر 

الفحيحيل برصيد 8 نقاط.
بينما صعد العربي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 
)5 نقاط( فيما بات الصليبخات خارج حسابات 

الدوري بعد جتمد رصيده عند نقطتني.
وتأثر الصليبخات بغياب مجموعة من العبيه 
وكانت »األنباء« قد انفردت أمس بخبر ايقاف فيصل 
وحس���ني صيوان، وبالفعل لم يشاركا اليوم الى 
جانب محسن الهاجري وهيثم الرشيدي، باإلضافة 
الى غياب سامح الهاجري ومحمد فالح لإلصابة 
وه���ؤالء هم عصب الفريق، مم���ا اثر على األداء، 
وعلى الرغم من الغياب الكبير اال ان الصليبخات 
ح���اول مجاراة األخض���ر، خصوصا في النصف 
األول من الش���وط األول ولكن ف���ي النهاية البد 
ان يفرض الواقع نفسه ليتفوق العربي الكتمال 
صفوفه ولينجح اجلناح األيسر حسن الشطي في 

احداث ثغرة في اجلانب األمين لدفاع الصليبخات 
ال���ى جانب التحركات اجلي���دة من العب الدائرة 
حسني الشطي الذي يثبت دائما انه عنصر مهم في 
الفريق مع قيام العب اخلط اخللفي حسني حبيب 
بواجبه الهجومي وجناح اجلناح األمين عبداهلل 
مصطفى في االختراق والتس���جيل، وكان العب 
اخلط اخللفي س���لمان الشمالي حاضرا بقوة من 
خالل اختراقاته وتصويباته الدقيقة التي أحرجت 
حارس مرمى الصليبخات تركي اخلالدي ليتسع 
الفارق تدريجيا ويصل الى 8 أهداف جعلت املباراة 

مضمونة لألخضر في شوطها األول.
وفي الشوط الثاني لم يستسلم الصليبخات وكان 
مشاري طه متألقا بتصويباته وحاول مدرب الفريق 
خالد غلوم مفاجأة العربي من خالل الدفاع املتقدم 
ليس����جل عن طريق الهجوم املرتد وجنح غلوم في 
ذلك ليقلص الفارق ولوال التألق الصريح من حارس 
مرمى العرب����ي مهدي خان لكان األخضر في موقف 
محرج ولعب م����ع العربي علي مراد الذي جنح في 
التسجيل مبشاركة صالح أنس في اجلانب الدفاعي 

واستغالل سرعته في تنفيذ الهجوم املرتد.
أدار اللق���اء طاق���م حكام روس���ي وجنح في 

إدارتها.

)هاني الشمري(العب العربي صاح أنس يحاول التصويب على مرمى الصليبخات

)هاني الشمري(العبو القادسية فرحني بعد فوزهم بكأس االحتاد للشباب

عبدالعزيز جاسم
التقليدي  القادس���ية غرميه  »قتل« 
العربي بواس���طة العبه فايز املطيري 
بعد تس���جيله هدف الفوز والقاتل في 
الوقت بدل اإلضافي الثاني بالدقيقة )123( 
ليهدي األصفر كأس االحتاد لكرة القدم 
للشباب لتحت 19 سنة في املباراة التي 
جمعتهما مساء امس في ستاد الصداقة 

والسالم وانتهت 2 � 1.

وكان الوق���ت األصل���ي انتهى 1 � 1، 
وسجل للقادسية »الكابنت« عبدالعزيز 
احلويس )21( وللعربي احمد عبداهلل 

.)23(
وفي اخلت���ام توج عض���و اللجنة 
االنتقالي���ة م��ب���ارك الن���زال الالعبني 
بحضور رئيس نادي القادسية طارق 
احلس���ون وامني السر وليد االنصاري 
وعضو جلنة املس���ابقات باحتاد الكرة 

منصور التنيب.
وجاءت احداث املباراة بني كر وفر من 
الفريقني في محاوالت إلنهاء املباراة في 
وقتها األصلي بينما كان احلسم في الوقت 
اإلضافي الثاني عبر فايز املطيري من 

متابعة لكرة داخل منطقة اجلزاء.
وظهر ضع���ف اللياقة البدنية على 
العبي الفريقني بس���بب إيقاف اللعب 
أكثر من مرة لكثرة حاالت الشد العضلي 

بسبب اإلرهاق.
وكان األخض���ر قد تأهل الى املباراة 
النهائية بعد ان اجتاز الكويت في نصف 
النهائي ب���ركالت الترجيح 4 � 2، بعد 
انتهاء الوقت األصل���ي بالتعادل 1 � 1، 
بينما بلغ األصف���ر النهائي بعد فوزه 

على الشباب 1 � 0.
أدار اللقاء احلكم مشعل العسعوسي 

بنجاح.

ٍ لـ »فايز« في الوقت اإلضافي بهدف غال

القادسية »قتل« العربي وتّوج بطاًل لكأس االتحاد للشباب


