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أصداء عالمية

مالعب إسبانيا

بالتر يرفض طلب برشلونة لتخفيف عقوبته
أصبحت قضية العقوبة التي أنزلها
االت�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة ال�ق��دم ف��ي ن��ادي
ب��رش�ل��ون��ة اإلس �ب��ان��ي ،ال� ًش�غ��ل الشاغل
للرأي العام العاملي ،إضافة الى ّ
القيمني
�دان مختلفة ،حيث
على اللعبة ف��ي ب�ل� ٍ
تصاعدت اآلراء املتضاربة بهذا الشأن
قبيل تحضير «ال �ب��رس��ا» الستئناف
ّ
سيتقدم به منتصف األسبوع املقبل.
وكان الفتًا أمس ما ذكرته صحيفة «إل
م��ون��دو ديبورتيفو» اإلسبانية حول
رف� ��ض رئ �ي��س «ال �ف �ي �ف��ا» ال �س��وي �س��ري
ج� � � ��وزف ب �ل��ات � ��ر ،ال � �ت ��دخ ��ل ّش �خ �ص �ي��ًا
ل �ت �خ �ف �ي��ف ال� �ع� �ق ��وب ��ات امل ��وق� �ع ��ة ع�ل��ى
برشلونة بمنعه م��ن إج ��راء تعاقدات
خ�ل��ال ف �ت��رت��ي االن� �ت� �ق ��االت امل�ق�ب�ل�ت�ين،
بسبب خرقه للوائح الخاصة بالتعاقد
م ��ع الع �ب�ي�ن ي��اف �ع�ي�ن م ��ن خ � ��ارج ق ��ارة
أوروب � ��ا .ون�ق�ل��ت الصحيفة أن رئيس
برشلونة جوسيب م��اري��ا بارتوميو،
أج� ��رى م �ك��امل��ة ه��ات�ف�ي��ة ش�خ�ص�ي��ة مع
بالتر ،ليبحث معه أمر العقوبة ،إال أن
األخير أكد لألول استقاللية عمل لجان

«ال�ف�ي�ف��ا» امل�س��ؤول��ة ع��ن ه��ذه القضية،
وأن القرار صادر عن لجنة االنضباط
بعد دراس ��ة متأنية م��ن لجنة ش��ؤون
الالعبني.
وفي م��وازاة هذا األم��ر ،كان بارتوميو
قد عقد مؤتمرًا صحافيًا زعم خالله أن
هناك أف��رادًا يتحركون ضد ناديه في
منظومة «الفيفا» ،وطالب بالكشف عن

األع�ض��اء ال��ذي��ن ناقشوا ه��ذه القضية
لتوضيح األمر أمام الرأي العام ،وذلك
ف��ي وق ��ت ت�ض��ارب��ت ف�ي��ه األن �ب��اء ح��ول
اس �ت �ق��ال��ة امل ��دي ��ر ال ��ري ��اض ��ي أن ��دون ��ي
زوب �ي��زاري �ت��ا ،إذ ح�ك��ي ع��ن ت��ورط��ه في
ب�ع��ض ال�ص�ف�ق��ات غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة ّ .إال
أن قائد منتخب إسبانيا سابقًا كذب
ً
التقارير الصحافية ،ق��ائ�لا لصحيفة

رئيس برشلونة بارتوميو خالل مؤتمره الصحافي األخير (جوسيب الغو ـ أ ف ب)

«س�ب��ورت» الكاتالونية« :أن�ف��ي تمامًا
ص� �ح ��ة ه� � ��ذه امل � �ع � �ل ��وم ��ات ،ل� ��م أت � �ق � ّ�دم
باستقالتي» .واعتبر الفرنسي أرسني
ف�ي�ن�غ��ر م ��درب أرس �ن ��ال اإلن �ك �ل �ي��زي أن
االت�ح��اد ال��دول��ي ك��ان على ح��ق عندما
منع برشلونة من التعاقد مع أي العب
خالل الفترتني املقبلتني من االنتقاالت
مل�خ��ال�ف�ت��ه ل��وائ��ح االن �ت �ق��االت املتعلقة
بالالعبني تحت السن القانونية.
وق��ال فينغر« :ه��ذا دليل على أنهم لم
يحترموا القوانني .القانون واض��ح :ال
يمكنك التعاقد مع العب عمره أقل من
 16سنة إال إذا انتقل أهله معه ألسباب
اح �ت��راف �ي��ة .وه� ��ذا م��ا خ �ل��ق ال �ن �ق��اش».
وأض� � ��اف ف �ي �ن �غ��ر« :ف� ��ي ه� ��ذه ال �ح��ال��ة،
رأى االت�ح��اد ال��دول��ي أن األه��ل انتقلوا
ألسباب تتعلق بكرة القدم .أعتقد أنه
يجب تغيير القواعد ألن هناك املزيد
من املنافسة لجذب الالعبني الشبان،
والنقاش ح��ول انتقال األه��ل معهم ال
يزال قائمًا .ما هو غير ممكن أن ينتقل
األطفال تحت  16سنة من دون أهلهم».

الدوري األميركي للمحترفين

دورانت على بعد مباراة من رقم جوردان
بات نجم أوكالهوما
كيفن دورانت ،على بعد
مباراة واحدة من معادلة
رقم قياسي يحمله
ٍ
«األسطورة» مايكل
جوردان ،في الوقت الذي
فرمل فيه فريقه منافسه
القوي سان أنطونيو سبرز

ب �ع ��د  19ان � �ت � �ص ��ارًا م �ت �ت��ال �ي��ًا ،أوق� ��ف
أوك�لاه��وم��ا س�ي�ت��ي ث��ان��در أح ��د أق��وى
ف� � ��رق ال� � � � ��دوري األم � �ي� ��رك� ��ي ال �ش �م��ال��ي
ل �ل �م �ح �ت��رف�ي�ن ف� ��ي ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة ،س ��ان
أنطونيو سبرز بفوزه عليه .94-106
ول��م ي�ع��رف س�ب��رز أي ه��زي�م��ة م�ن��ذ 21
شباط املاضي ،وتحديدًا عندما سقط
أم� � ��ام ف �ي �ن �ي �ك��س ص �ن��ز  ،106-85ل�ك��ن
نجم أوكالهوما كيفن دوران��ت أبى إال
تغيير هذا الواقع بتسجيله  28نقطة
لينجح ل�ل�م�ب��اراة ال �ـ  39ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
ب�ت�س�ج�ي��ل  25ن �ق �ط��ة أو أك� �ث ��ر ،ف �ب��ات
ع�ل��ى ب�ع��د م �ب��اراة واح� ��دة م��ن م�ع��ادل��ة
رق � ��م «األس � � �ط� � ��ورة» م��اي �ك��ل ج� � ��وردان
ال��ذي حقق هذا اإلنجاز في  40مباراة
متتالية خالل موسم .1987-1986
ورف��ع سيتي رص�ي��ده ه��ذا امل��وس��م إلى
 55فوزًا و 19خسارة في املركز الثاني
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة م�ق��اب��ل  59ف��وزًا
ً
لسبرز املتصدر .وفضال عن دوران��ت،
س � ّ�ج ��ل راس � � ��ل وس � �ت � �ب ��روك  27ن�ق�ط��ة

واإلسباني سيرج إيباكا  11نقطة و12
ٌّ
متابعة ،بينما سجل ك��ل من العمالق
تيم دانكن وكاوهي ليونارد  17نقطة
ل �س �ب��رز ،وأض � ��اف ال �ب��دي��ل ب��ات��ي ميلز
 21نقطة بينها  5ث�لاث �ي��ات ،واكتفى
الفرنسي طوني باركر بست نقاط.
وسقط لوس أنجلس كليبرز الذي كان
قد ضمن تأهله إلى «البالي أوف» أمام
ضيفه داالس مافريكس .107-113
وتابع كليبرز ضغطه على أوكالهوما
ث��ان��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �غ��رب �ي��ة ،وأب �ق��ى على
ف� ��ارق ف ��وز ب�ي�ن�ه�م��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي�ت�ن��اف��س
داالس ع�ل��ى امل ��راك ��ز األخ �ي ��رة امل��ؤه�ل��ة
إل � � � ��ى «ال� � � �ب� �ل ��اي أوف» م� � ��ع غ� ��ول� ��دن
ستايت ووري ��رز وممفيس غريزليس
وفينيكس صنز.
ول��م تكن «تريبل داب��ل» باليك غريفني
كافية لتحقيق ال�ف��وز ( 25نقطة و11
تمريرة حاسمة و 10متابعات) ،بينما
س �ج��ل ال �ن �ج��م اآلخ � ��ر ك��ري��س ب� ��ول 17
ن�ق�ط��ة و 9ت �م��ري��رات ح��اس �م��ة ل�ل�ف��ائ��ز،

واألمل��ان��ي دي��رك نوفيتسكي  26نقطة
و 11متابعة بينها  4ثالثيات للخاسر
ال � ��ذي أض � ��اف ل ��ه اإلس �ب ��ان ��ي خ��وس�ي��ه
كالديرون  19نقطة.
وهذا برنامج مباريات اليوم :تورونتو
رابتورز × إنديانا بايسرز ،تشارلوت
بوبكاتس × أورالندو ماجيك ،ممفيس
غ��ري��زل�ي��س × دن�ف��ر ن��اغ�ت��س ،بروكلني
نتس × دي�ت��روي��ت بيستونز ،أتالنتا
هوكس × كليفالند كافالييرز ،بوسطن
س �ل �ت �ي �ك ��س × ف� �ي�ل�ادل� �ف� �ي ��ا س �ف �ن �ت��ي
سيكسرز ،ميامي هيت × مينيسوتا
ت � �م � �ب ��روول � �ف ��ز ،ن � �ي� ��وي� ��ورك ن �ي �ك ��س ×
واش�ن�ط��ن وي � ��زاردز ،ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز ×
م �ي �ل��ووك��ي ب ��اك ��س ،ي��وت��ا ج ��از × نيو
أورل�ي��ان��ز بيليكنز ،هيوسنت روكتس
× أوكالهوما سيتي ثاندر ،بورتالند
ت� ��راي� ��ل ب �ل��اي � ��زرز × ف �ي �ن �ي �ك��س ص �ن��ز،
غولدن ستايت ووري��رز × ساكرامنتو
كينغز ،لوس أنجلس اليكرز × داالس
مافريكس.

الفورموال 1

مرسيدس تفرض حضورها مجددًا في التجارب الحرة للبحرين
ح�ق��ق س��ائ��ق «م��رس �ي��دس ج��ي ب��ي»
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ل� ��وي� ��س ه��ام �ي �ل �ت��ون
(الصورة) أسرع زمن خالل جولتي
ال� �ت� �ج ��ارب ال � �ح� ��رة ل �س �ب ��اق ج ��ائ ��زة
ال�ب�ح��ري��ن ال �ك �ب��رى امل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة
من بطولة العالم لسباقات سيارات
ال� �ف ��ورم ��وال  .1وت� �ف ��وق ه��ام�ي�ل�ت��ون
بتسجيله دق�ي�ق��ة واح ��دة و37.502
ث��ان�ي��ة ف��ي ال �ج��ول��ة األول� ��ى متقدمًا
ب� �ف ��ارق  0.231ث��ان �ي��ة ع �ل��ى زم�ي�ل��ه
ن�ي�ك��و روزب � � ��رغ ،م �ت �ص��در ال�ت��رت�ي��ب
العام للسائقني.
وف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ك ��رر س��ائ�ق��ا
م ��رس� �ي ��دس ت �ف��وق �ه �م��ا ع� �ل ��ى ب�ق�ي��ة
منافسيهما ،عندما احتال املركزين
االول وال � �ث ��ان ��ي م� ��ن ج� ��دي� ��د .وف ��ي
ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة س�ج��ل ه��ام�ي�ل�ت��ون
دق� �ي� �ق ��ة واح� � � ��دة و 34.325ث��ان �ي��ة،
فيما س�ج��ل روزب ��رغ دق�ي�ق��ة واح��دة
و 34.690ث ��ان� �ي ��ة .واح � �ت� ��ل س��ائ��ق
«ف� � � �ي � � ��راري» اإلس � �ب� ��ان� ��ي ف ��رن ��ان ��دو
أل��ون�س��و امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ف��ي جولتي
ال � �ت � �ج � ��ارب .أم� � ��ا س� ��ائ� ��ق «رد ُب � ��ل»
األس� � �ت � ��رال � ��ي دان � � �ي � ��ال ري � �ك � �ي� ��اردو،

ف��اح �ت��ل امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع ف ��ي ال �ج��ول��ة
الثانية ،بعدما احتل املركز  14في
األول � ��ى .وت �ق��دم س��ائ��ق «ول �ي��ام��س»
البرازيلي فيليبي ماسا إلى املركز
ال�خ��ام��س ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة بعد
حصوله على املركز  11في الجولة
الصباحية.
وجاء البريطاني سائق «مكالرين»
وب �ط��ل ال �ع��ال��م ف ��ي  2009ج�ن�س��ون
ب � ��ات � ��ون ف � ��ي امل � ��رك � ��ز ال� � �س � ��ادس ف��ي
ال � �ج ��ول ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا اح �ت��ل
امل��رك��ز ال�خ��ام��س ص�ب��اح��ًا .أم��ا بطل
العالم في السنوات األربع األخيرة،
األملاني سيباستيان فيتيل ،سائق
رد ُب��ل ،فحل ف��ي امل��رك��ز ال�س��اب��ع في
الجولة الثانية ،بعدما حل عاشرًا
في تجارب الصباح.
واح�ت��ل سائق «ف �ي��راري» الفنلندي
كيمي رايكونن املركز السادس في
جولة التجارب الصباحية ،إال انه
ت��راج��ع ال��ى امل��رك��ز ال �ـ 14ف��ي الجولة
ال�ث��ان�ي��ة .وت�ق��ام ال�ت�ج��ارب الرسمية
اليوم الساعة  ،18.00والسباق غدًا
في التوقيت عينه.

ّ
تقدم في حالة شوماخر
يبدو أن الحالة الصحية للسائق األملاني
ميكايل شوماخر في ّ
تقدم مستمر إثر
تعرضه لحادث تزلج خطير جدًا قبل
شهرين ،حيث عرف «لحظات من اإلدراك
واليقظة» بحسب ما ذكرت املتحدثة باسمه
أمس .وقالت سابني كيهم في بيان« :ميكايل
يحرز تقدمًا ...يظهر لحظات من اإلدراك
والتقدم» .وتابعت« :نحن الى جانبه خالل
معركته الطويلة والصعبة ،مع الفريق الطبي
في مستشفى غرونوبل ،وسنخافظ على
ثقتنا».

رونالدو لن يلعب أمام سوسييداد
قال اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال
مدريد اإلسباني إنه لن ُيشرك البرتغالي
كريستيانو رونالدو أفضل العب في العالم
في مباراة ريال سوسييداد اليوم في الدوري
اإلسباني لكرة القدم .وعانى رونالدو من
إصابة في ركبته ومن اإلرهاق في األسابيع
املاضية ،لكن ذلك لم يمنعه من معادلة
رقم غريمه األرجنتيني ليونيل ميسي من
تسجيل  14هدفًا حتى اآلن في مسابقة
دوري أبطال أوروبا .وقال أنشيلوتي:
ً
«سنريح كريستيانو .هو متعب قليال ولن
نخاطر بإشراكه .نأمل أن يرتاح لكي يكون
جاهزًا ملباراة الثالثاء (إياب ربع نهائي
دوري األبطال ضد بوروسيا دورتموند
األملاني)» .وأضاف« :لقد تحدثنا معه وقررنا
معًا أن األفضل ملصلحته أن يرتاح».

تفاقم إصابة خيسي
أفاد ريال مدريد أمس بأن مهاجمه الشاب
خيسي رودريغيز الذي خضع أخيرًا في
أملانيا لعملية في الركبة اليمنى بعد قطع
في الرباط الصليبي ،يعاني من التهاب
في املكان عينه .وأوضح النادي امللكي
أن مهاجمه الواعد سيعود الى مدينة
أوغسبورغ من أجل إجراء استشارة طبية،
وقال كارلو أنشيلوتي بهذا الخصوص« :في
األيام املاضية ،أصيب خيسي بالحمى وهو
يشكو من التهاب في الركبة ،وسيخضع
لفحص على يد الجراح الذي أجرى له
العملية» .وأضاف «سيذهب الى أملانيا
إلجراء الفحوصات ،وآمل أن يكون األمر
عاديًا» .وكان خيسي ،مهاجم منتخب
إسبانيا للشباب (دون  21عامًا) ،أصيب
منتصف آذار املاضي على ملعب فريقه
«سانتياغو برنابيو» في املباراة ضد شالكه
األملاني ضمن دوري أبطال أوروبا ()1-3
وأنهت اإلصابة موسمه.

دينامو كييف يرفض اللعب
في موسكو
رفض نادي دينامو كييف األوكراني دعوة
من نظيره سبارتاك موسكو الروسي
لخوض مباراة ودية بينهما في العاصمة
الروسية بمناسبة االفتتاح الرسمي الستاد
سبارتاك الجديد في تموز املقبل.
بيان له «قررنا
وأشار دينامو كييف في ٍ
الرجوع عن اتفاقنا مع سبارتاك موسكو
بسبب الوضع السياسي الحالي بني
أوكرانيا وروسيا» .وأضاف البيان« :ال
نعتقد أن من الصواب السفر إلى موسكو».
وتبلغ سعة امللعب الجديد  44ألف مشجع،
ومن املقرر أن يستضيف مباريات في
نهائيات كأس العالم  2018التي ستقام في
روسيا.

