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بلجيكا لحسم تأهلها أمام سان مارينو
ستكون بلجيكا أمام فرصة مثالية لحسم تأهلها الى نهائيات كأس
أوروب ��ا  ،2020وذل ��ك ع�ن��دم��ا تستضيف س��ان م��اري�ن��و المتواضعة
اليوم في بروكسل ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة
التاسعة.
وف ��رض «ال�ش�ي��اط�ي��ن ال�ح�م��ر» سطوتهم ع�ل��ى ه��ذه المجموعة منذ
الجولة االفتتاحية وخرجوا منتصرين من جميع المباريات الست
حتى اآلن ،ما جعلهم في ال�ص��دارة بالعامة الكاملة وب�ف��ارق ثاث
نقاط عن روسيا الثانية التي ستضمن أيضا البطاقة األخ��رى في
المجموعة في حال فوزها اليوم على ضيفتها اسكتلندا بما أنها
ت�ت�ق��دم ب �ف��ارق  8ن�ق��اط ع��ن ك��ازاخ�س�ت��ان وق �ب��رص ال�ث��ال�ث��ة وال��راب�ع��ة
ت��وال�ي��ا .ووض��ع المنتخب البلجيكي خلفه خيبة فشل التأهل الى
المربع الذهبي للنسخة األولى من دوري األمم األوروبية بخسارته
ال�م�ف��اج�ئ��ة ف��ي ال �ج��ول��ة األخ �ي ��رة أم ��ام ن�ظ�ي��ره ال �س��وي �س��ري  5-2في
ن��وف�م�ب��ر  ،2018إذ ف ��از ب �ع��ده��ا رج� ��ال ال� �م ��درب اإلس �ب��ان��ي روب��رت��و
مارتينيز بجميع مبارياتهم ،إح��داه��ا على س��ان مارينو برباعية
نظيفة ف��ي أرض األخ �ي ��رة .وي �خ��وض أص �ح��اب ال�م��رك��ز ال�ث��ال��ث في
مونديال روسيا  2018مباراتهم مع سان مارينو بغياب نجم وسط
مانشستر سيتي اإلنكليزي كيفن دي بروين والقائد زميله السابق
في بطل ال��دوري الممتاز فنسان كومباني ومدافع ليون الفرنسي
جيسون ديناير بسبب اإلصابة .لكن من المستبعد أن يؤثر ذلك على
فرصة إدين هازار وزمائه بحسم الفرصة األولى لبلوغ النهائيات
من خال الفوز على سان مارينو قبل السفر الى كازاخستان بعدها
بثاثة أيام.
وتأمل روسيا أيضا أن تضمن بطاقة تأهلها الى النهائيات القارية
ل�ل�م��رة ال�خ��ام�س��ة ت��وال�ي��ا ح�ي��ن تستضيف اس�ك�ت�ل�ن��دا ال�خ��ام�س��ة في
مباراة بمتناولها تماما ،كونها ف��ازت ذهابا خ��ارج قواعدها على
األخيرة  1-2في السادس من سبتمبر.
وفي المجموعة الثالثة ،يأمل المنتخب الهولندي اإلفادة من سجله
ال��رائ��ع على ملعب «دي ك��وي��ب» ف��ي روت� ��ردام حيث ف��از بمبارياته
ال � �� 14األخ �ي ��رة ،م��ن أج ��ل ت�خ�ط��ي ع�ق�ب��ة ض�ي�ف��ه اإلي��رل �ن��دي الشمالي
وال�ل�ح��اق ب��ه وب��أل�م��ان�ي��ا ال��ى ص ��دارة المجموعة ال�ث��ال�ث��ة .وتتصدر
ألمانيا المجموعة برصيد  12نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن
إيرلندا الشمالية (فازت على األخيرة  ،)0-3فيما يحتل فريق المدرب
رون��ال��دو كومان المركز الثالث برصيد  9نقاط لكنه خ��اض مباراة
أقل من منافسيه.
وفي حال نجح المنتخب البرتقالي في حسم مباراته األول��ى على
ص�ع�ي��د ال �ب �ط��والت ال��رس�م�ي��ة م��ع إي��رل �ن��دا ال�ش�م��ال�ي��ة م�ن��ذ تصفيات
مونديال  1978حين تعادل ذهابا على أرض��ه  2-2وف��از إيابا ،0-1
سيتصدر المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع ألمانيا (خسر
أمامها  3-2وفاز  )2-4وضيفه اإليرلندي الشمالي الذي مني بهزيمة
مذلة  6-0أمام منتخب «الطواحين» حين تواجها وديا عام .2012
وب ��دا ك��وم��ان م��رت��اح��ا للتقدم ال ��ذي يحققه ف��ري�ق��ه ب�ع��د ال �ف��وز ال��ذي
حققه في الجولة الماضية خارج قواعده على أستونيا  0-4بفضل
ثنائية للمخضرم راين بابل ،موضحا «الفريق يتحسن بشكل جيد
وطريقة لعبنا أيضا إذ بدأنا نظهر المزيد من النمط التلقائي في
اللعب».ومن المؤكد أن كومان ال يريد أن تتكرر الخيبة التي مني
بها المنتخب في محاولتيه األخيرتين حين فشل في التأهل الى
كأس أوروبا  2016ثم الى مونديال روسيا  ،2018وبالتالي يريد أن
يكون فريقه في وضع جيد لحسم إحدى بطاقتي المجموعة ،علما
ب��أن ل��دي��ه ف��رص��ة ثالثة للتأهل م��ن خ��ال ال ��دور ال�ف��اص��ل م��ن دوري
األمم األوروبية الذي وصل الى مباراته النهائية قبل الخسارة أمام
البرتغال المضيفة  1-0في يونيو الماضي.
وتقام اليوم مباراة هامشية بين بياروسيا التي تتخلف بفارق 9
نقاط عن صاحبي المركزين األولين ،وإستونيا التي أقصيت رسميا
من المنافسات بعد فشلها في الحصول على أي نقطة من مبارياتها

مبابي يغيب عن فرنسا

مباريات اليوم بالتوقيت املحلي
كيليان مبابي �صيغيب عن منتخب فرن�صا ب�صبب �لإ�صابة (�أ .ف .ب)
الخمس األول��ى.وع�ل��ى غ��رار هولندا ،تسعى كرواتيا وصيفة بطلة
مونديال روسيا  2018أن تقطع شوطا هاما للنهائيات من خال
االبتعاد عن ضيفتها هنغاريا الثالثة حين تستضيفها اليوم في
سبليت ض�م��ن م�ن��اف�س��ات ال�م�ج�م��وع��ة ال�خ��ام�س��ة.وي��أم��ل المنتخب
الكرواتي أن يقدم أداء أفضل من الذي ظهر به في مباراته األخيرة
ضد أذربيجان حين أجبر على التعادل .1-1وت ��درك كرواتيا أن أي
تعثر بالتعادل أو الخسارة ،سيسمح لسلوفاكيا ،الفائزة في الجولة
الماضية على هنغاريا  ،1-2في التصدر في حال فوزها اليوم أيضا
على ضيفتها ويلز رابعة المجموعة بست نقاط.

يونايتد يفكر بخليفة سولسكاير
فيما يكافح سولسكاير مدرب مان يونايتد
من أجل تجاوز االنطالقة ُالمخيبة والعودة
في أقرب وقت ممكن إلى سكة االنتصارات،
ذكر تقرير صحافي أن عيون «الشياطين
الحمر» ترصد ً
واحدا من المدربين األلمان
لخالفته.
ومنذ انطالق الموسم الجديد ،يعيش فريق
مان يونايتد مرحلة صعبة للغاية ،إذ يبتعد
«الشياطين الحمر» بفارق  15نقطة كاملة
عن فريق ليفربول ،متصدر ترتيب الدوري
اإلن �ك �ل �ي��زي .وت� ��زداد ال �ض �غ��وط��ات بشكل
كبير على سولسكاير ،م��ن أج��ل تجاوز
هذه المرحلة الحرجةّ ،والعودة من جديد
إلى سكة االنتصارات .إال ّأن صبر إدارة
الفريق اإلنكليزي العريق بدأ ينفد على ما
يبدو على المدرب النرويجي ،الذي قد يجد
نفسه ً
قريبا خارج أسوار الفريق.
وفي هذا الشأن ،ذكرت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية أن عيون مان يونايتد ،ترصد

ي��ول�ي��ان ن��اغ�ل��زم��ان م ��درب ف��ري��ق الي�ب��زي��غ
األل�م��ان��ي ،لخالفة سولسكاير .وأض��اف��ت
أن ن��اغ�ل��زم��ان يحظى ب��إع�ج��اب كبير من
ط��رف إدارة م��ان يونايتد .وأف��ادت «ديلي
ميل» بأن مان يونايتد بدأ اآلن في مرحلة
تجميع المعلومات الكافية عن المدرب الشاب
ناغلزمان «ً 32
عاما» ،السيما أن األلماني
نجح في وقت وجيز في تقديم أوراق اعتماده
كواحد من المدربين الواعدين بمستقبل
كبير في عالم الساحرة المستديرة.
وارتفعت أسهم يوليان ناغلزمان بشكل
كبير أثناء فترة تدريبه لفريق هوفنهايم،
حيث ساعد الفريق على تقديم مستويات
رائعة للغاية في الدوري األلماني .ويشرف
ناغلزمان هذا الموسم على تدريب اليبزيغ،
الذي ّ
يعول ً
كثيرا على لمسة المدرب الشاب
ممكنة في
بهدف الوصول إلى أبعد نقطة
ً
مسابقة دوري أبطال أوروب��ا ،فضال عن
«البوندسليغا».

بيولي مدربا مليالن
ّ
عين نادي ميالن اإليطالي أمس ستيفانو بيولي
مدربا لبطل أوروبا سبع مرات ،بدال من ماركو
جامباولو المقال من منصبه لسوء النتائج.ومني
ميالن بأربع هزائم في أول سبع مباريات من
ال��دوري اإليطالي ،بينها خسارة الدربي ضد
انتر  ،2-0ما عجل في إقالة جامباولو بعد أربعة
أشهر فقط من تعيينه وسبع مباريات تحت
إشرافه .واستمر ميالن في رحلة التخبط بحثا
عن استعادة شيء من مجد الماضي وقرر أول
من امس االستغناء عن مدربه الجديد ماركو
جامباولو بعد قرابة  3أشهر فقط على استالمه
المهمة خلفا لجينارو غاتوزو .ويتواصل بحث
الفريق اللومباردي عن االستقرار الذي افتقده
منذ عام  2011حين توج بلقب الدوري اإليطالي
للمرة األخيرة بقيادة ماسميليانو أليغري الذي
أقيل من منصبه في يناير  ،2014لينتقل بعدها
الى يوفنتوس حيث توج مع األخير بلقب «سيري
آ» لخمسة مواسم متتالية .وخالل هذه الفترة،
لم يفز ميالن بأي شيء على اإلطالق وحتى
أنه فشل في التأهل الى مسابقة دوري أبطال
أوروبا في المواسم الثالثة األخيرة ،كما أنه افتقد
الى االستقرار الفني مع اعتماده على سبعة
مدربين منذ إقالة أليغري من دون حسبان

ماورو تاسوتي الذي استلم المهمة موقتا لما
تبقى من موسم  .2014-2013واختبر النادي
اللومباردي بطل أوروبا  7مرات كل شيء وكافة
األساليب ،من االعتماد على نجومه السابقين
الهولندي كالرينس سيدورف ،فيليبو إينزاغي
أو غاتوزو ،الى الصربي سينسيا ميهايلوفيتش،
المهاجم السابق فينتشنزو مونتيال ،وصوال
الى جامباولو .لكن أحدا منهم لم يتمكن من
اعادة ميالن لما كان عليه في السابق كمرعب
للقارة األوروب�ي��ة أي��ام آريغو ساكي أو فابيو
كابيلو أو حتى م��درب نابولي الحالي كارلو
أنشيلوتي الذي توج معه بلقب دوري األبطال
مرتين اضافة الى ألقاب الدوري المحلي والكأس
وال�ك��أس السوبر المحليين وال�ك��أس السوبر
األوروبية وكأس العالم لألندية.
وعندما قررت إدارة «روسونيري» التعاقد مع
جامباولو هذا الصيف ،رأت فيه المدرب القادر
على تطبيق أسلوب اللعب المثير الذي قدمه مع
فريقه السابق سمبدوريا لثالثة مواسم متتالية،
لكن ابن ال� 52عاما بدا عاجزا عن تطبيق نفس
الفلسفة التي اعتمدها في فريق السابق وساد
التخبط منذ المباراة االفتتاحية حين خسر
ميالن أمام أودينيزي (.)1-0

المباراة
تصفيات «يورو »2020
كازخستان  -قبرص
بياروسيا  -أستونيا
كرواتيا  -هنغاريا
سلوفاكيا  -ويلز
هولندا  -إيرلندا الشمالية
روسيا  -اسكتلندا
بلجيكا  -سان مارينو
التفيا  -بولندا

شفاينشتايغر يعتزل الكرة
أعلن قائد منتخب المانيا السابق المتوج بطا للعالم
عام  2014باستيان شفاينشتايغر أول من امس اعتزاله
اللعب نهائيا ف��ي س��ن ال �  35ع��ام��ا ،بعد مسيرة حافلة
بااللقاب واالنجازات ومحطة اخيرة مع فريق شيكاغو
فاير االميركي.
وكتب شفاينشتايغر في حسابه على تويتر «مع بعض
ال �ح �ن �ي��ن ،اع �ل��ن ان �ت �ه��اء م�س�ي��رت��ي ك��اع��ب ن �ه��اي��ة ال �ع��ام
ال�ح��ال��ي ،ول�ك�ن��ي ات�ط�ل��ع اي�ض��ا إل��ى ال�ت�ح��دي��ات المثيرة
التي تنتظرني قريبا .سأبقى وفيا لكرة القدم» .وأثنى
يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا على العبه السابق،
ب��ال �ق��ول «ان ��ه م��ن دون أدن ��ى ش��ك أح ��د أع �ظ��م ال��اع�ب�ي��ن
الذين مروا في تاريخ ألمانيا».
وتابع «لقد كان العبا كبيرا وشخصية قوية» ،قبل أن
يضيف «كل واحد ما زال يتذكر صورة نهائي مونديال
 ،»2014عندما تابع شفاينشتايغر اللعب على الرغم
م��ن ال��دم��اء ال �ت��ي ك��ان��ت ت�س�ي��ل م��ن وج �ه��ه ب�ع��دم��ا تلقى
ضربة تحت عينه اليمنى خال المباراة النهائية امام
االرجنتين التي انتهت بفوز ألمانيا  0-1بعد التمديد.
وأردف ال�م��دي��ر الفني اللمانيا ق��ائ��ا «ق��ات��ل ال��ى درج��ة
االنهاك .في كل حركة كنا نشعر برغبته بالفوز».ورحب
ل��وف بشفاينشتايغر ض�م��ن ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي للمنتخب
االلماني مؤكدا «سيكون لدينا دائما مكانا ل��ه» ،وأنه
«ال اع��رف م��ا ه��ي خططه» ول�ك��ن «اي الع��ب سبق ل��ه ان
لعب مع المنتخب الوطني ولديه هدف ان يكون مدربا،
فهو مرحب به دائما معنا لكي يختبر ما ينتظره».
وكان المهاجم الدولي السابق ميروساف كلوزه انضم
ل �ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ال ��ى ال �ج �ه��از ال �ت��دري �ب��ي ل �ل � «م��ان�ش��اف��ت
ك �م��درب ل�ل�م�ه��اج�م�ي��ن ق �ب��ل أن ي�ت�خ�ل��ى ع��ن م �ه��ام��ه بعد
ن �ه��اي��ة م��ون��دي��ال روس �ي��ا  .2018ب ��دأ ش�ف��اي�ن�ش�ت��اي�غ��ر
المكنى ب� «شفايني» مسيرته كمهاجم ،قبل ان يتراجع
ال ��ى خ��ط ال ��وس ��ط ،ل �ي �ع��ود وي �ش �غ��ل دور الع ��ب ال��وس��ط
المدافع خال مغامرته في الدوري االميركي.
وداف��ع عن قميص منتخب ب��اده في  121مباراة سجل
خالها  24هدفا ،وفاز بكأس العالم في البرازيل 2014
وح ��ل ف��ي ال �م��رك��ز ال �ث��ال��ث م��رت�ي��ن ع��ام��ي  2006و،2010
ووص �ي �ف��ا ل�ب�ط��ل أوروب � ��ا .2008وح� �م ��ل شفاينشتايغر
ش��ارة ال�ق�ي��ادة للمنتخب االل�م��ان��ي بعد اللقب العالمي
 ،2014واح �ت �ف��ظ ب�ه��ا ح�ت��ى اع �ت��زال��ه ال�ل�ع��ب دول �ي��ا ع��ام
.2016
أمضى معظم فترات مسيرته مع فريق بايرن ميونيخ
الذي انضم الى صفوفه في سن الثالثة عشرة ،وخاض
معه أكثر من  500مباراة وسجل له  68هدفا واحرز معه
 22لقبا ،منها دوري ابطال اوروبا ( )2013وثمانية في
البوندسليغا وسبعة في الكأس.
وغ � � ��ادر ف� ��ي م ��وس ��م  2016-2015إل � ��ى م � ��ان ي��ون��اي �ت��د
االنكليزي واحرز معه الكأس المحلية عام  2016وكأس
ال��راب �ط��ة وال� ��دوري االوروب� ��ي «ي��وروب��ا ل �ي��غ» ف��ي ال�ع��ام
التالي ،قبل أن يخوض تجربة الدوري االميركي في عام
.2017وخاض شفاينشتايغر األحد مباراته األخيرة مع
شيكاغو فاير وانتهت بفوز أورالندو سيتي .2-5
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ذكر االتحاد الفرنسي لكرة القدم أول من امس أن
كيليان مبابي لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب
الوطني بطل العالم في مباراتيه المقبلتين ضمن
تصفيات كأس أوروبا  ،2020وذلك ألنه لم يتعاف
من إصابة في الفخذ.
وك�ش��ف االت �ح��اد الفرنسي أن��ه «ب�ع��د ال�ح��دي��ث مع
ال��الع��ب ال��ذي يتبع ن�ظ��ام��ا للتعافي م�ن��ذ اإلث�ن�ي��ن،
وطبيب المنتخب فرانك لوغال ،قرر (المدرب) ديدييه
ديشان أن يعيد الالعب ليكون في تصرف فريقه
باريس سان جرمان .مبابي سيترك كليرفونتين».
وقرر ديشان تعويض مبابي في مباراتي التصفيات
القارية ضد ايسلندا وتركيا غدا واإلثنين تواليا
في منافسات المجموعة الثامنة ،بمهاجم بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني الحسن بليا ال��ذي يملك
في رصيده مباراة دولية واحدة ،تعود الى نوفمبر
 2018وديا ضد أوروغواي.
وغاب مبابي عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد
أنجيه ( )0-4لكنه «لم يتعرض مجددا لالصابة ولم
ينتكس» بحسب ما أفاد مدربه في النادي الباريسي
األلماني توماس توخل الجمعة ،موضحا «الندبة
(ج��راء اإلص��اب��ة السابقة) والعصب قريبان جدا
من بعضهما ولدينا رد فعل غير مريح يتوجب
معالجته».
وع ��اد ب�ط��ل م��ون��دي��ال روس �ي��ا  2018ال��ى ال�ف��ري��ق
الباريسي ٍاألسبوع قبل الماضي بعد اصابة عضلية
في الفخذ أبعدته عن المالعب لمدة شهر ،وشارك
ك�ب��دي��ل ض��د ب ��وردو ( )0-1ف��ي ال� ��دوري المحلي
وغلطة س��راي التركي ( )0-1ال�ث��الث��اء ف��ي دوري
أبطال أوروبا.لكن ابن العشرين عاما لم يهنأ طويال
بالعودة ألنه «يجب أن نخضعه للمزيد من العالج.
يشعر باالنزعاج حين يلعب .علينا أن نعالج هذا
األمر ونحتاج الى الوقت» بحسب توخل.

كولومبيا تستبعد خاميس وفالكاو
ُ
استبعد نجما منتخب كولومبيا خاميس
رودري� �غ� �ي ��ز ورادام� � �ي � ��ل ف��ال �ك��او ع ��ن ودي �ت��ي
تشيلي وال �ج��زائ��ر ،ب�ح�س��ب م��ا ق ��ال ال �م��درب
البرتغالي ك��ارل��وس ك �ي��روش اول م��ن أم��س.
وق � � ��ال م � � ��درب ال �م �ن �ت �خ��ب ال �ك��ول��وم �ب��ي «ك��ل
ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ات�خ��ذه��ا ف��ي ح�ي��ات��ي ك�م��درب
تكون ردا على س��ؤال بسيط :ما هو األفضل
للفريق؟ ال ش��يء أك�ث��ر م��ن ذل��ك».ت��اب��ع «أري��د
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى أف �ض��ل ال��اع �ب �ي��ن م ��ن حيث
الجهوزية عندما تكون األمور حاسمة».
وت �ل �ع��ب ك��ول��وم�ب�ي��ا م ��ع ت�ش�ي�ل��ي ال �س �ب��ت في
مدينة أليكانتي االس�ب��ان�ي��ة ،ث��م ال�ج��زائ��ر في
مدينة ليل الفرنسية في  15أكتوبر .وتنطلق
ت�ص�ف�ي��ات أم �ي��رك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ال �م��ؤه �ل��ة ال��ى
م ��ون ��دي ��ال  2022ف ��ي م � ��ارس ال �م �ق �ب��ل .وق ��ال
كيروش لمراسلين في أليكانتي إن «البكاء»
بسبب غياب العب من هنا أو آخر من هناك
«ل�ي��س ج�ي��دا لمستقبل ال �ك��رة الكولومبية».

ون �ف��ى ك �ي ��روش ان ي �ك��ون خ��ام �ي��س ،ال�ع��ائ��د
إل ��ى ري� ��ال م��دري��د االس �ب��ان��ي ب�ع��د إع � ��ارة مع
بايرن ميونيخ األلماني ،قد طلب اعفاءه من
التشكيلة للتركيز مع فريقه بغية الحصول
ع �ل��ى م �ك ��ان أس ��اس ��ي ف ��ي ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �م ��درب
الفرنسي زين الدين زي��دان ،بحسب ما أفادت
ت�ق��اري��ر ص�ح��اف�ي��ة إس �ب��ان �ي��ة.أض��اف ك�ي��روش
«ه��ذا ليس صحيحا .لم يطلب أي العب عدم
اس�ت��دع��ائ��ه» .وق��ال ك�ي��روش ان فالكاو البالغ
 33عاما وأفضل هداف في تاريخ كولومبيا،
غ ��اب ت�ق��ري�ب��ا ع ��ن ن �ص��ف م �ب��اري��ات منتخب
بباده منذ خضوعه لجراحة في ركبته في
عام  ،2014وهو في «فترة صعبة» بعد انتقاله
الى غلطة سراي التركي المشارك هذا الموسم
في دوري أبطال أوروبا.أضاف أن لدى الاعب
«مباريات عدة ورحات عدة» ،متابعا «يجب
أن تعرف كيف تحافظ على العبيك إذا أردت
أن تحظى بفريق جيد».

اإلعالم الصيني ينتقد انعطاف
«السلة األميركية»
انتقدت وسائل اإلع��ام الحكومية الصينية
«االن �ع �ط ��اف» ف��ي م��وق��ف راب �ط��ة دوري ك��رة
ال �س �ل ��ة األم� �ي ��رك ��ي ل �ل �م �ح �ت��رف �ي��ن ورف �ض �ه��ا
االع� �ت ��ذار ع��ن ت �غ��ري��دة ال �م��دي��ر ال �ع��ام ل�ن��ادي
هيوستن روكتس المؤيدة لاحتجاجات في
هونغ كونغ .وأثارت تغريدة داريل موري عبر
«تويتر» الجمعة حفيظة الصينيين ،بعدما
كتب «ق��ات��ل م��ن أج��ل ال�ح��ري��ة .ق��ف م��ع هونغ
كونغ» ،في دعم لاحتجاجات التي تشهدها
األخ� �ي ��رة م �ن��ذ ن �ح��و أرب �ع��ة أش �ه��ر ،للتنديد
بتراجع الحريات وت��زاي��د هيمنة بكين على
شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه
ذات��ي والمطالبة ب��إص��اح��ات ديموقراطية.
وتسببت ه��ذه التغريدة بانتقادات واسعة
في الصين ،أدت الى خسارة روكتس عقودا
رع��اي��ة وإع � ��ان وس��ائ��ل إع� ��ام ص�ي�ن�ي��ة ع��دا
التوقف عن بث مبارياته ،في قضية الت��زال
ت �ب �ع��ات �ه��ا ت �ت �ف��اع��ل ب �ش �ك��ل ي ��وم ��ي .وأع �ل �ن��ت
شبكة «س��ي س��ي ت��ي ف��ي» وش��رك��ة «تنسنت
هولدينغز» ال�ت��ي ت�ع��رض م�ب��اري��ات ال��دوري

األميركي عبر خدمات البث التدفقي ،بأنهما
ستمتنعان ع��ن ع��رض م�ب��اري��ات هيوستن،
فيما ق ��ررت ش��رك��ات راع �ي��ة مثل «ل��ي نينغ»
ومصرف االستثمار شنغهاي بودونغ ،قطع
عاقاتها م��ع الفريق األم�ي��رك��ي على خلفية
م��ا أدل��ى ب��ه م��دي��ره ال �ع��ام .كما أعلنت رابطة
دوري كرة السلة الصيني (سي بي ايه) أنها
ستقطع عاقاتها مع روكتس للسبب ذاته.
وأص��ر مفوض راب�ط��ة ال ��دوري االميركي آدم
سيلفر على دعمه الحق في التعبير ،ما دفع
ال �ق �ن��اة ال�ص�ي�ن�ي��ة ال��رس�م�ي��ة ال ��ى االس�ت�ن�ك��ار
«نحن غير راضين ونعارض بشدة تعليقات
(سيلفر) لدعم حق موري في التعبير» .وفي
بيان لسيلفر أول من امس من طوكيو حيث
يخوض روكتس مباراتين استعراضيتين،
أش� ��ارت ال��راب �ط��ة ال ��ى أن «ال� � ��دوري ل��ن يضع
ن�ف�س��ه ف��ي م �ك��ان ي�ت�ي��ح ل��ه تنظيم م��ا يقوله
الاعبون ومالكو االندية ..ببساطة ال يمكننا
العمل بهذه الطريقة ...لن نعتذر عن ممارسة
داريل حريته في التعبير».

