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تباين ردود أفعال نادي مشجعي مان يونايتد بعد إقالة »املختار«.. والوزان: بيضها يا غيغز

العنزي: حالتنا صعبة.. الفودري: »شيلته حلوة«.. املضف: نبي يونايتد زمان
بعد 26 سنة من االستقرار اإلداري 
حتت قيادة السير والنجاحات 
وحني جاء وقت اعتزاله وهنا 
بدأ تساقط اململكة وفشل مويس 
الكلي اإلداري وتخاذل الالعبني 
في أول موس���م واخلروج من 
أبط���ال أوروبا بعد 22 س���نة 
مشاركة ظروف ووقائع صعبة 
على املشجعني ونرجع الى ما 
قبل موس���م للبحث عن مدرب 
إلرجاع قليل مما بناه الس���ير 
أليكس ومملكته وكذلك ننظر 
إلى املستقبل بإيجاد مدرب شاب 
يقود يونايت���د الى النجاحات 
املستمرة، هذا ما لن يتنازل عنه 

عشاق املان يونايتد.

املتابعني واملهتمني بالفريق أن 
يعوا حقيقة مفادها أن التغيير 
لم يحدث بسرعة واملستوى لن 
يتطور كثي���را وكل ما أتوقعه 
أبناء مسرح االحالم  أن يلعب 
حتت قيادة »غيغزي« بحماس 

ومعنوية مرتفعة.
ويرى العضو بشار الوزان 
أن اقالة مويس خطأ اداري في 
الوقت الغير املناس���ب، كما ان 
تولي غيغز لفت���رة مؤقتة قد 
يعزز من روح الالعبني لالفضل 
االي���ام لليونايتد  والقادم من 
سيكون غامضا وكجماهير نتمنى 

عودة الزعيم للبطوالت.
وأخيرا قال مشعل املضف: 

اقترفها  ذلك ونتحسر جرمية 
االسكوتلندي املقال.

الفودري أن املدرب  وتوقع 
غيغز خيار مناسب في الوقت 
احلال���ي لكون���ه قريب���ا جدا 
م���ن جميع الالعب���ني ويتمتع 
بشخصية جميلة ومرحة وهو 
في قلوب اجلميع، ونأمل منه 
االبداع على الصعيد التدريبي 

كما هو العب.
وبني العضو خالد العنزي 
اليونايتد سيثبتون  ان رجال 
للجميع ف���ي املباريات املقبلة 
انهم افضل م���ن دون مويس، 
متمنيا التوفي���ق لراين غيغز 
في املواجه���ات املقبلة، وعلى 

التقصير  ان  بامللعب والتأكيد 
كان من قبل املدرب املقال، ألنه 
اذا حدث عكس األمر فإن اسهم 
مويس سترتفع ويثبت للعالم 

انه املظلوم.
وتابع العنزي: نعم نعيش 
وضعية جديدة ليس فقط على 
اليونايتد ولكن على  عش���اق 
متابع���ي ال���دوري االجنليزي 

املمتاز.
م���ن جهته، أوض���ح طالل 
الفودري أن قرار اقالة مويس كان 
احلسنة الوحيدة ملان يونايتد في 
أصعب موسم للفريق العريق، 
ألن ما حصل من تكسير أرقام 
في اولد ترافورد ونحن نشاهد 

عبدالمحسن األيوبي

بعد أن أعل����ن نادي مان 
يونايت����د االجنليزي صباح 
الثالث����اء املاضي ع����ن إقالة 
املدرب االسكوتلندي ديڤيد 
مويس بسبب سوء النتائج 
والدمار الذي حل بالشياطني 
احلم����ر، بخروج����ه خال����ي 
الوفاض من جميع بطوالت 
املوس����م واحتالل����ه للمركز 
الس����ابع في ترتي����ب أندية 
ال����دوري االجنليزي املمتاز، 
تباينت ردود األفعال حول هذا 
القرار الذي وصف بالتاريخي، 
السيما ان الزعيم جبل على 
االستقرار وعدم تغيير املدربني 

كباقي االندية.
أعضاء مشجعي نادي مان 
يونايتد في الكويت كانت لهم 
وجهة نظر بش���أن االستغناء 
عن مويس وتعيني االسطورة 
الويلزي���ة غيغز اجلهاز الفني 

للفريق بصورة مؤقتة.
و قال دل���ي العنزي: حالة 
غريبة يعيشها كيان اليونايتد 
فه���ذه املرة األولى تت���م اقالة 
م���درب بالنادي منذ 28 س���نة 
تقريب���ا، ولذل���ك يج���ب على 
الالعبني واملخضرم غيغز الرد 
لسان حال املضف: متى العودة يا مان؟!على اجلماهير من خالل أدائهم 

رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بالتيني يقف بوجه املال .

بالتيني: لست متأكداً من احترام  جرمان قواعد اللعب املالي النظيف
»لوباريزيان«: النتائج األولية مطلع مايو املقبل

اعتبر الفرنسي ميشال بالتيني رئيس االحتاد 
االوروبي لكرة القدم انه ليس »متأكدا من احترام 
باريس سان جرمان الفرنسي قواعد اللعب املالي 

النظيف« املفروضة من االحتاد القاري من اجل منع 
االندية من االنفاق اكثر من قدرتها.

 وقال بالتيني في مقابلة مع صحيفة »لوباريزيان« 
الفرنسية: »النتائج االولية ستعلن مطلع مايو املقبل. 

اذا كنتم تنتظرون الدماء والدموع سيخيب املكم، 
ستحصل امور قاسية لكن لن نحرم اي فريق من 

املشاركة االوروبية«.
 وعبر بالتيني عن رضاه من النتائج امللموسة لقاعدة 

اللعب املالي النظيف: »تقلصت خسائر الفرق االوروبية 
من 1.7 مليار يورو الى مليار يورو هذه السنة. نحن 

على الطريق الصحيح للنجاح في رهاننا. حتى ولو ان 
بعض االندية التزال على احلدود«.

 وعما اذا كان باريس سان جرمان حامل لقب 
الدوري الفرنسي بني تلك االندية، قال افضل 

العب في اوروبا ثالث مرات سابقا: »لن احتدث 
بالتحديد عن فريق معني، هذا ليس دوري. فلنقل ان 
النموذج االقتصادي لباريس سان جرمان فريد من 

نوعه وليس منطيا. عقد الصورة مع الهيئة العامة 
للسياحة في قطر مبتكر، هذا اقل شيء ميكن قوله 
)مت توقيعه في 2012 ويدر 200 مليون يورو سنويا 
لباريس سان جرمان، اي ما يقارب 50% من ميزانية 

النادي بحسب الصحيفة(«.
 وسأل بالتيني: »هل هو صالح؟ قيمة املبلغ هل 
هي صحيحة؟ هناك عدة اسئلة ينبغي ان يجيب 
عنها اخلبراء«.  وعما اذا كان سان جرمان يلعب 

على حدود القاعدة، اجاب بالتيني: »كال. ال ميكنني 
قول ذلك. تناقشت مع ناصر اخلليفي وجان ـ 

كلود بالن )رئيس النادي واملدير العام( ولم يكونا 
في هذه الروحية. لقد اعتمدا فقط طريقا لتمويل 

استثماراتهما وحتقيق التوازن«.
 واضاف بالتيني: »لكن هل يحترم باريس سان 

جرمان قواعد اللعب املالي النظيف. لست متأكدا.. 
لست متأكدا«.

 ومن الركائز االساسية في قاعدة اللعب املالي 
النظيف اال تخسر االندية اكثر من 45 مليون يورو 

خالل موسمي 2011 ـ 2012 و2012 ـ 2013، مع وجود 
استثناءات لبعض اشكال االنفاق.

 وتواجه االندية التي تخالف قاعدة اللعب املالي 
النظيف احتمال معاقبتها بحرمانها من املشاركة 

في دوري ابطال اوروبا او »يوروبا ليغ« اضافة الى 
امكانية جتريدها من االلقاب التي حصلت عليها 
خالل فترة املخالفة وحرمانها من اجراء تعاقدات.

ماتويدي يضع سان جرمان
على بعد ثالث نقاط من اللقب

ميامي على طريق الدور الثاني 
وداالس يعادل سبيرز

روما لتأجيل تتويج الـ »بيانكونيري«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 35(

10beinsports2التشي � ليڤانتي
املانيا )املرحلة 32(

دبي الرياضية +9:301هانوڤر � شتوتغارت
فرنسا )املرحلة 35(

9:30beinsports5نانت � مرسيليا

إنديانا بيسرز على شفير االنفجار
بسبب املشاجرات بني العبيه

منح باليز ماتويدي فريقه باريس سان جرمان فرصة 
اخرى حلسم اللقب ملصلحته عندما قاده لفوز قاتل على 
ضيفه املتواضع ايڤيان 1-0 في ختام املرحلة الرابعة 

والثالثني من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ودخل فريق املدرب لوران ب���الن الى هذه املباراة 
وهو يبحث عن تعويض سقوطه في املرحلة السابقة 
امام ليون )0-1( الذي فشل في تكرار فوزه على نادي 
العاصمة في نهائي كأس الرابطة )1-2 السبت املاضي(، 
وذلك من اجل ان تكون امامه فرصة اخرى حلسم اللقب 
االس���بوع املقبل عندما يحل ضيفا على سوشو وذلك 
بغض النظر ع���ن نتيجة مالحقه موناكو مع مضيفه 

اجاكسيو.
لكن صاحب االرض لم يتمكن من استغالل التفوق 
العددي بعد اضطرار ضيفه الكمال اللقاء بعشرة العبني 
منذ الدقيقة 61 بس���بب طرد قاس���م عبداهلل من جزر 
القمر، وذلك حتى الدقيقة 89 عندما جنح ماتويدي في 
اهدائه ثالث نقاط ثمينة للغاية حني توغل في اجلهة 
اليسرى اثر متريرة من البرازيلي لوكاس قبل ان يسدد 
في الشباك، معوضا الفرص الكثيرة التي اهدرها في 
اللقاء ومانحا فريقه نقطته ال� 82 في الصدارة بفارق 
10 نق���اط عن مالحقه موناكو قب���ل اربع مراحل على 

ختام املوسم.
من جهت���ه، فقد ليون نقطت���ني ثمينتني لصراعه 
من اجل انقاذ موسمه مبشاركة في الدوري االوروبي 
)يوروبا ليغ( املوسم املقبل، وذلك بتعادله مع مضيفه 
تول���وز 0-0، رافعا رصيده ال���ى 55 نقطة في املركز 
اخلامس بفارق نقطتني عن سانت اتيان الرابع وثالث 

عن مرسيليا السادس.

حقق ميامي هيت حامل اللقب في اخر موسمني فوزه 
الثاني على التوالي على ضيفه تشارلوت بوبكاتس 101-
97 وعزز آماله بالتأه����ل الى الدور الثاني من بالي اوف 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.
على ملعب »اميري����كان ايرالينز ارينا« وامام 19603 
متفرج����ني، لم يكن ميامي هيت مقنعا، فانتظر اللحظات 
االخيرة ليتخطى فريقا يشارك للمرة الثانية في تاريخه 
في البالي اوف، وه����و الوحيد في الدوري لم يحقق اي 

فوز في االدوار االقصائية.
وقلص بوبكاتس الفارق الى نقطة قبل 11 ثانية على 
نهاية الوقت، بعد ثالثية من كيمبا ووكر )98-97(، لكن 

ليبرون جيمس ضمن الفوز لهيت برميتني حرتني.
وكان جيمس، افضل العب ف����ي الدوري اربع مرات، 
مرة جديدة االفضل لدى فريق والية فلوريدا، فسجل 32 
نقطة و8 متريرات حاسمة، وأضاف زمياله كريس بوش 

20 نقطة ودواين وايد 15 نقطة.
أما تش����ارلوت الذي قلص فارق����ا بلغ 16 نقطة، فبرز 
في صفوفه الش����اب مايكل كيد-غيلكرايست صاحب 22 
نقطة و10 متابعات والعب االرتكاز املصاب آل جفرسون 
مع 18 نقطة و13 متابعة. وتقام املباراة الثالثة غدا السبت 

في تشارلوت.
وفي املنطقة الغربية، عاش س����ان انطونيو سبيرز 
ليلة سيئة بخسارته امام ضيفه داالس مافريكس 92-113 

ليتعادل الفريقان 1-1.
على ملعب »اي تي اند تي سنتر« وامام 18581 متفرجا، 
لم يكن املدرب غريغ بوبوفيتش املتوج بجائزة مدرب العام 

يتوقع ان يتراجع مستوى العبيه بهذه الطريقة.
وبرغم فوز سبيرز في 10 مباريات متتالية على داالس، 
اال ان االخير وجه له انذارا في املباراة االولى عندما تقدمه 
بفارق 10 نقاط قبل 7 دقائق على النهاية، وعاد بفوز ثمني 

االربعاء من عقر داره.

تفتتح املرحلة اخلامس���ة والثالث���ون من الدوري 
االسباني اليوم بلقاء التشي مع ليفانتي

وفي ايطاليا، وفي ختام املرحلة اخلامسة والثالثني 
من الدوري االيطالي س���يكون روما مطالبا مبواصلة 
انتصاراته املتتالية والتي بلغت 8 حتى االن لتأجيل 
تتويج البيانكونيري ولو ملرحلة على االقل أو انتظار 
مفاجأة من ساسوولو لتنعش آماله بالتتويج، بيد ان 
ميالن لن يكون لقمة سائغة خاصة وانه تسلق املراتب 
ف���ي صمت في املراحل االخيرة بتحقيقه 5 انتصارات 
متتالية وضعته في املركز الس���ادس وأدخلته دائرة 

املنافسة على بطاقة الدوري االوروبي.
وفي أملانيا، في املرحلة الثانية والثالثني من الدوري 
االملان���ي، يلعب اليوم هانوڤر مع ش���توتغارت. وفي 
فرنس���ا، في ختام املرحلة الرابع���ة والثالثني، يلعب 

نانت مع مرسيليا.

يعيش انديانا بيسرز احد ابرز املرشحني إلحراز لقب 
الدوري األميركي حملترفي كرة الس���لة مرحلة حرجة 
في ظل أنباء عن مشاجرات بني العبيه وفقدان اإلدارة 

الثقة مبدربها فرانك فوغل.
وحقق بيس���رز بداية رائعة هذا املوسم فسجل 40 
فوزا مقابل 11 خسارة حتى مطلع فبراير املاضي، لكنه 

تراجع منذ ذاك الوقت.
وأنهى بيسرز موس���مه برصيد مقلق بلغ 16 فوزا 
و15 خس���ارة، وبرغم ذلك تصدر ترتيب فرق املنطقة 

الشرقية ألول مرة منذ عام 2004.
وبعد أن استهل البالي اوف بخسارة أمام اتالنتا، 
عادل األرقام 1 � 1 الثالثاء، لكن الصحف احمللية كشفت 

أن الفريق يعيش توترات داخلية قوية.
وبحس���ب ش���بكة »اي اس بي ان«، تعارك النس 
ستيفنسون والالعب اجلديد ايفان تورنر في التدريبات 
قبل املباراة األولى من البالي أوف، وهي ليست األولى 
هذا املوس���م، إذ كاد ستيفنسون يتضارب مع جورج 

هيل في إحدى املباريات نهاية مارس املاضي. )ا.پ(  النجم اندي موراي يبكي الى جانب عمدة ستيرلينغمايك روبينز  

نادال يواصل انتصاراته وفيرر يودع تنس برشلونة
واصل االس����باني رافايل نادال 
املصنف اول وبطل االعوام الثمانية 
االخيرة مسلس����ل انتصاراته في 
دورة برشلونة االسبانية في كرة 
التنس، البالغة 1.854.585 جوائزها 
1.854.585 ملي����ون يورو، وذلك 
بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه 

بفوزه على مواطنه البرت راموس 
7-6 )7-2( و6-4 في الدور الثاني. 
وهذا الفوز االربعون على التوالي 

لنادال في برش����لونة واحلادي 
واالربعون باملجمل من اصل 42 
مباراة مقابل هزمية واحدة تعود 
الى مشاركته االولى عام 2003 
في ال����دور الثاني امام مواطنه 

اليكس كوريتخا.
 واحتاج نادال، القادم من مشاركة مخيبة 

في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث خرج 
من ربع النهائي امام مواطنه االخر دافيد فيرر، 

الى س����اعة و57 دقيقة لكي يتخلص من راموس 
املصنف 103 عامليا ويواصل مسلسل انتصاراته في 

هذه الدورة التي توج بلقبها املوسم املاضي للمرة الثامنة 
على التوالي بف����وزه في النهائي على مواطنه نيكوالس 

املاغرو.
 ويلتقي نادال، الباحث عن لقبه الثالث والس����تني في 

مسيرته املتوجة ب� 13 لقبا في بطوالت الغراند سالم، في الدور 
الثالث الكرواتي ايفان دوديغ الذي تغلب على االسباني االخر فيليسيانو 

لوبيز 6-1 و4-6.
 وودع االسباني االخر فيرر املصنف ثانيا الدورة باكرا بخسارته في 

الدور الثاني امام الروسي تيموراز غاباشفيلي 4-6 و6-2.
من جانب اخر، كرمت مدينة س����تيرلينغ االس����كوتلندية النجم اندي 

مزراي مبنحه شهادة خالل حفل مؤثر.

الوزان وجنله وعشق ال ينتهي لليونايتد


