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سبورت: على برشلونة التفكير في املوسم املقبل

»فيفا« يجمد عقوبة برشلونة مبنع التعاقدات

إنديانا يعود لسكة االنتصارات
وصفعة ثانية لشيكاغو في »بالي أوف«

من جهة ثانية نش���رت 
صحيفة سبورت الكتالونية 
امس تقريرا أكدت من خالله 
على أن برشلونة يستحسن 
له التفكير في املوسم املقبل 
2015/2014 وتدارك ما فاته 
الفريق في هذا املوسم بسبب 
األخطاء وانخفاض مستوى 

الكثير من الالعبني.
وقد ذكرت سبورت قائمة 
من 6 العبني على أنهم »اخلط 
األحمر« في النادي الكتالوني 
والذين ال ميكن االستغناء 
عنهم أبدا في مشروع إعادة 
الكتالوني  الفريق  صحوة 
ويأتي على رأس هذه القائمة 
النجم األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي إضافة إلى كل من 
ألبا، بوسكيتس،  خوردي 
إنييس���تا، نيم���ار وأخيرا 

جيرارد بيكيه.
وباإلضاف���ة إلى القائمة 
السداس���ية أعاله لم تغفل 

الثال����ث )14-26(  الربع  في 
ال بل تقدم 87-77 في الربع 
االخير، بيد ان الضيوف حققوا 
سلسلة جيدة 14-4 فرضت 
شوطا اضافيا. وسجل بولز 
س����لتني فقط في اكثر من 10 
دقائق واهدر 12 كرة متتالية 
ليتأخر 91-97 قبل ان يقاتل 

للعودة.
وس����جل ن����واه رميتني 
حرتني قب����ل 34 ثانية على 
الصافرة مقلصا الفارق، لكن 
كيرك هينريش اهدر رميتني 
حرتني قب����ل 2.4 ثانية على 
النهاية ليهرب واشنطن بفوزه 
الثاني. وتقام املباراتان الثالثة 
والرابعة غدا اجلمعة واالحد 

املقبل في واشنطن.
وأضاف للفائز البرازيلي 
نين����ي هيالريو 17 نقطة و7 
متابعات وجون وول 16 نقطة 
و7 متريرات حاس����مة، فيما 
كان املوزع دي جي اغوستني 
االفضل لدى اخلاسر مع 25 

الصحيفة عن ثالثة أسماء من 
املدرسة الكتالونية الالماسيا، 
مشيرة إلى ان أدوارهم في 
الفريق مستقبال  مس���اندة 
س���تكون كبي���رة، واضعة 
اسم تشافي هيرنانديز على 
بالتأكيد  القائمة  رأس هذه 
على األدوار التي سيقوم بها 
الالعب خصوصا من الناحية 
املعنوية بني زمالئه، إضافة 
إلى أن تشافي سيكون حجر 
األساس في احملافظة على 

شكل برشلونة في اللعب.
أما االسمان اآلخران في 
قائم���ة الالماس���يا املدعمة 
للفري���ق األول فكانا مارك 
بارترا ومونتويا اللذين أخذا 
فرصة ال بأس بها هذا املوسم 
من املش���اركات مع مدرب 
الفريق تاتا ماريتينو الذي 
أكبر للعب  أعطاهم فرصة 
في ظل الغيابات الكثيرة في 

الفريق.

نقطة و7 متريرات حاس����مة 
بينه����ا 4 ثالثي����ات وأضاف 
تاج غيبسون 22 نقطة و10 

متابعات.
وحقق تورونتو رابتورز 
أول ف����وز له في البالي اوف 
منذ 2008 على حساب ضيفه 
بروكلني نتس 100-95 وعادله 
1-1. على ملع����ب »اير كندا 
سنتر« وأمام 20382 متفرجا، 
تألق دمي����ار دي روزان أمام 
جماهيره فس����جل 30 نقطة 
وأض����اف زميل����ه الليتواني 
يوناس فاالنسيوناس 15 نقطة 
و14 متابعة وامير جونسون 16 
نقطة و9 متابعات، فيما كان 
جو جونسون االفضل لدى 

اخلاسر مع 18 نقطة.
وقال دي روزان: »حقا هذا 
فوز كبير. نعرف انه ميكننا 
الف����وز عليه����م. تخلينا عن 
مباراة صعبة املرة املاضية، 
اآلن بتنا نعرف كيف نتغلب 

عليهم«.

النادي وما  املفروضة على 
تنط���وي عليه القضية من 
تعقي���دات وموعد انطالق 
مرحلة التسجيل املقبلة - 
1 يوليو 2014 - إدراكا منه 
أن جلنة االستئناف ليست 
باستطاعتها اتخاذ قرار بشأن 
القضية الرئيسية في وقت 
مبكر مب���ا فيه الكفاية لكي 
يتم البت ف���ي أي طعن قد 
يرفع���ه النادي ضد قرارها 
إلى محكمة التحكيم الرياضي 
قبل انطالق مرحلة التسجيل 
املقبلة... وبناء عليه، قرر 
رئيس جلنة االستئناف منح 
صفة أثر معلق للطعن الذي 

تقدم به النادي«.
وختم االحتاد الدولي »في 
ضوء ما سبق، فإن رئيس 
جلنة االستئناف يؤكد مراعاة 
إجراءات االستئناف املناسبة 
والكافية، مبا من شأنه أن 
يحترم كل حقوق النادي«.

ليصبح على بعد مباراتني من 
التأهل الى الدور الثاني.

عل����ى ملع����ب »يونايتد 
سنتر« وأمام 21663 متفرجا، 
س����جل برادلي بيل 26 نقطة 
ليقود وي����زاردز الى حتقيق 
افضل بداية له في البالي اوف 

في 32 عاما.
وهذه أول مرة في تاريخ 
الفريق يفوز واش����نطن في 
البالي  ف����ي  أول مبارات����ني 
خارج ملعبه، وأول مرة منذ 
عام 1982 يتقدم 2-صفر في 

االدوار االقصائية.
وبرغم مشاركة الفرنسي 
يواكي����م نواه )20 نقطة و12 
متابعة( بعد يوم على احرازه 
مع بولز جائزة افضل مدافع في 
الدوري قدمها له الكونغولي 
ديكيمبي موتومبو قبل اللقاء، 
اال ان الفريق االحمر لم ينجح 

بإيقاف بيل )20 عاما(.
وتقدم وي����زاردز بفارق 
17 نقطة لك����ن بولز عوض 

علق االحتاد الدولي لكرة 
القدم أمس احلظر املفروض 
على برش���لونة االسباني 
بحرمانه من إجراء انتقاالت 
املقبل ملخالفته  في املوسم 
لوائح متعلقة بانتقال العبني 

حتت السن القانونية.
وذك���ر االحت���اد الدولي 
»فيفا« على موقعه الرسمي 
ان برش���لونة »تقدم بطعن 
لدى جلنة االستئناف في فيفا 
العقوبات  لالستئناف ضد 
التي فرضتها عليه جلنته 
التأديبية الرتكابه انتهاكات 
الدولية  لنظام االنتق���االت 
وتسجيل العبني تقل أعمارهم 
عن 18 سنة. كما طلب النادي 
منح صفة أثر معلق للطعن 

الذي تقدم به«.
وتابع االحتاد الدولي: »في 
هذا الصدد، أخذ رئيس جلنة 
االستئناف الري موسيندن، 
العقوبات  ف���ي االعتب���ار 

عّوض انديانا بيسرز بطل 
املنطقة الشرقية هفوته االولى 
على ارضه امام اتالنتا هوكس 
وعادله 1-1 بفوزه عليه 101-
85 ضم����ن ال����دور االول من 
الدوري االميركي  بالي اوف 

للمحترفني في كرة السلة.
على ملعب »بانكرز اليف 
فيلده����اوس« وام����ام 18165 
متفرجا، تأل����ق بول جورج 
مسجال 27 نقطة و10 متابعات 
و6 متريرات حاسمة، ليمنح 
بيس����رز فوزا ضروريا قبل 
انتقال السلس����لة الى ارض 

هوكس ثامن املنطقة.
وتق����ام املباراتان الثالثة 
والرابعة اليوم والسبت املقبل 
في اتالنتا، حيث فاز بيسرز 

مرتني فقط منذ عام 2006.
ووجه واشنطن ويزاردز 
صفعة ثانية لشيكاغو بولز 
عندما أحلق به خسارة ثانية 
على التوالي ف����ي عقر داره 
101-99 بعد التمديد وتقدمه 

ارتياح في برشلونة بعد جتميد العقوبة

)رويترز( جنم انديانا بيسرز بول جورج قدم اداء رائعا  

ميسي يوجه ضربة موجعة للسيتي وسان جيرمان
كش����فت تقارير صحافية ان نادي برشلونة 
االس����باني توصل التفاق ش����به كامل مع جنمه 
ليونيل ميسي من اجل جتديد عقده على ملعب 
كامب نو. وكانت تقارير قد ربطت االرجنتيني 
مؤخرا باحتمال الرحيل الى مان سيتي االجنليزي 

او باريس سان جيرمان الفرنسي.
لكن وفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« فإن 
العقد اجلديد مليسي مع البرسا اكتمل بنسبة %85 

ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة.
الصحيفة اشارت الى ان ادارة النادي عازمة 
على جعل الالعب االعلى اج����را في العالم لكن 
اجلديد هو ان االموال التي سيحصل عليها ميسي 

س����تكون مرتبطة بنجاحات الفريق مبعنى انه 
كلما حقق برش����لونة بطوالت سيحصل ميسي 

على اموال اكثر.
ميسي قد يوقع العقد اجلديد قبل كأس العالم 

في البرازيل هذا الصيف.
وكثرت التكهنات حول مستقبل ميسي ورغبته 
في ترك النادي لكن البرغوث األرجنتيني حتدث 
إلى وسائل اإلعالم بعد مباراة فريقه أمام أوساسونا 
الشهر املاضي رد ميس����ي على الشائعات التي 
تروج حول رحيله عن برشلونة: »مادام الناس 
يريدونني أن أستمر هنا. فأنا أنوي أن أعتزل بهذا 

القميص في برشلونة وأنا سعيد هنا«.

فيرغسون يرشح أنشيلوتي لقيادة »الشياطني«

مويس: إدارة اليونايتد خدعتني

رودجرز: ليڤربول سيواصل تألقه

كش���فت تقارير صحافية ان املدرب ديڤيد 
موي���س كان غاضبا جدا من قرار إقالته أمس 

من تدريب فريق مان يونايتد اإلجنليزي.
وكان اليونايت���د ق���د أعل���ن أم���س إقالة 
النتائج السيئة للفريق  االس���كوتلندي بعد 

حتت قيادته هذا املوسم.
ووفقا لصحيفة »ميرور« فإن مويس لم يكن 
على علم بنية إدارة النادي إقالته وكان يعمل 
بشكل طبيعي باإلضافة الى انه كان يخطط لعمل 
4 صفقات كبيرة خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة. الصحيفة أشارت الى ان مويس أعرب 
عن حزن���ه من الطريقة التي عامله بها املدير 
التنفيذي للنادي، حيث لم يخبره بأن النادي 

سيقيله من وظيفته وجاء القرار مفاجئا له. 
من جانبها، نشرت صحيفة »صن« البريطانية 
على صفحتها األولى في عددها الصادر أمس 
تصريحات املدرب االسكوتلندي والذي قال: 
»لق���د طعنت في ظهري«، مؤكدا انه يش���عر 
بالغض���ب العارم للمعاملة التي تلقاها داخل 
جدران »الشياطني احلمر«. كما نشرت شبكة 
»سكاي س���بورتس« البريطانية تصريحات 
للمدرب املقال، والذي أكد أنه مستاء وغاضب 
ويشعر بخيبة أمل من إدارة »املانيو«، مؤكدا 
انه لم يأخذ الفرصة الكاملة لبناء الفريق، كما 
كان االتفاق بني الطرفني وأنه علم بقرار إقالته 

من وسائل اإلعالم.

كش����ف مدرب ليڤربول االجنليزي بريندان 
رودجرز عن أن إدارة النادي األميركية راضية 

عن التقدم الذي حققه الفريق هذا املوسم.
ليڤرب����ول اآلن يتصدر جدول البرميييرليغ 
واصبح قريبا من الفوز باللقب األول منذ 1990. 
وفي هذا الصدد ق����ال رودجرز لليڤربول ايكو: 
»انهم سعداء متاما بالتقدم الذي حتقق على مدى 

ال� 20 ش����هرا املاضية، حتدثنا معهم عن كيفية 
احلفاظ على هذا املس����توى ألن هذا هو املهم«. 
وأضاف: »عملية التطور مستمرة منذ وصولي 
هنا، نحن ال نريد أن نؤدي جيدا فقط هذا املوسم، 
نريد استمرار ذلك ألطول فترة ممكنة، هذا شيء 
كان واضحا جدا بالنسبة لنا في املناقشات التي 

أجريناها عندما أصبحت مدربا للفريق«.

كش����فت تقارير إخبارية أن الس����ير أليكس 
فيرغس����ون مدرب مان يونايتد الس����ابق رشح 
اإليطالي كارلو أنش����يلوتي، مدرب ريال مدريد 
احلالي لتدريب »الشياطني احلمر« خلفا لديفيد 

مويس، الذي أقيل من منصبه.
وأشارت صحيفة »تيليغراف« البريطانية إلى 
أن أنشيلوتي هو املرشح املفضل لدى فيرغسون 
لتولي مهمة تدريب مان يونايتد خلفا ملويس، 
الذي »ت����رك تدريب الفريق«، وفق����ا ملا أفاد به 
النادي اإلجنليزي عبر حس����ابه الرس����مي على 
موقع »تويتر«. على صعيد آخر، أكدت صحيفة 
»امليرور« أن السير اليكس فيرغسون سيكون 
من ضمن فري����ق إدارة النادي الذي يعطي رأيه 
بخصوص اختيار خليفة ديڤيد مويس، ولكنه لن 
يكون الرجل األوحد في عملية االختيار هذه املرة. 
ويحتل الشياطني احلمر حاليا املركز السابع في 
ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم ب� 
57 نقطة وبفارق 23 نقطة عن املتصدر ليڤربول، 

فيما تتبقى أربع جوالت فحسب قبل انتهاء املوسم 
اجلاري من البطولة.

وتعرض مان يونايتد حتت قيادة مويس لست 
هزائم في الدوري على أرضه ووسط جمهوره 
وخمس����ة خارج ملعبه، كما ودع دوري أبطال 
أوروب����ا من الدور ربع النهائ����ي على يد بايرن 
ميونيخ. وتبرز من بني األسماء املرشحة خلالفة 
املدير  مويس األرجنتيني دييغو س����يميوني، 
الفني احلالي ألتلتيكو مدريد اإلسباني ومدرب 

املنتخب الهولندي لويس فان غال.
ولم تستبعد الصحيفة البريطانية كذلك خيار 
التعاق����د مع األملاني يورغن كلوب، املدير الفني 
احلالي لبروس����يا دورمتون����د، إال أنها تؤكد أن 

أنشيلوتي هو املرشح املفضل لفيرغسون.
يش����ار إلى أن أنشيلوتي تولى مهمة تدريب 
ريال مدريد اإلسباني مطلع املوسم اجلاري قادما 
من باريس سان جيرمان الفرنسي، وميتد تعاقده 

مع النادي امللكي حتى العام املقبل.

كارلو أنشيلوتي وأليكس فيرغسون 

بيك الصاع����دة من التصفيات 
6-3 و6-2، واإلسبانية كارال 
س����واريز نافارو بفوزها على 
الروس����ية ايكاترينا ماكاروفا 
6-صفر و6-4، والروس����ية 
سفتالنا كوزنتسوفا بتغلبها 
عل����ى اإليطالية جويا باربيير 
التصفيات 2-6  الصاعدة من 
و6-3، والروس����ية األخ����رى 
اليسا كليبانوفا بتغلبها على 
الكرواتية ايال طومليانوفيتش 
التصفيات 2-6  الصاعدة من 

و4-6.

شارابوڤا تستهل حملة الدفاع
عن لقبها بفوز صعب في »شتوتغارت«

املقبل، تلعب  ال����دور  وفي 
فينتشي مع الپولندية انييسكا 
رادفانسكا األولى والتي أعفيت 
من خوض ال����دور األول على 
غرار املصنفات ال� 4 األوليات، 
ونافارو مع األملانية اجنيليك 
الرابعة، وكوزنتسوفا  كيربر 
الرومانية سيمونا هاليب  مع 
الثانية، وكليبانوفا مع التشيكية 

بترا كفيتوفا الثالثة.

الروس����ية ماريا  استهلت 
ش����ارابوڤا املصنفة سادس����ة 
حمل����ة اللقب في النس����ختني 
األخيرتني، بفوز بشق النفس 
على التشيكية لوسي سافاروفا 
7-6 )7-5( و6-7 )5-7( و6-7 
)7-2( في الدور االول لدورة 
ش����توتغارت األملانية الدولية 
لكرة املضرب البالغة جوائزها 

710 آالف دوالر.
وتلتقي شارابوڤا في الدور 
املقبل مع مواطنتها اناستاسيا 
بافليوتش����نكوفا الفائزة على 
الالتفية ديانا مارتشينكيفيتشا 
التصفيات 3-6  الصاعدة من 

و2-6.
وبلغ����ت اإليطالية س����ارة 
إيراني املصنف����ة ثامنة الدور 
الثاني بعد فوزها على التشيكية 

كالرا كوكالوفا 6-3 و4-6.
وتلتقي إيران����ي في الدور 
الثاني م����ع األس����تونية كايا 
كانيبي التي كانت تغلبت على 
البريطاني����ة يوانا كونتا 6-7 

)7-4( و4-6.
وتأهلت أيض����ا اإليطالية 
األخ����رى روبرت����ا فينتش����ي 
بداية صعبة ملاريا شارابوڤا في البطولةبتغلبه����ا عل����ى األملانية انيكا 

االستغناء عن
عدة العبني .. 

و6 العبني
»خط أحمر«


