
أرسل ريال مدريد خطاباً إلى االحت��اد اإلسباني لكرة 
القدم، لالحتجاج على خطط رابطة ال��دوري إلقامة لقاء 
برشلونة وجيرونا في ميامي، ليوجه ضربة جديدة 

لفرص إقامة مباراة واحدة كل موسم في الواليات املتحدة.
وأكدت متحدثة باسم االحتاد اإلسباني أن االحتاد تلقى 
خطاباً انتشر على نطاق واسع في وسائل اإلعالم احمللية 

أمس األربعاء.
وهناك خطط مبدئية إلقامة مباراة برشلونة وجيرونا 
في ميامي في 26 يناير املقبل، ضمن صفقة لرابطة الدوري 

اإلسباني ملدة 15 عاماً.
وق��ال ري��ال مدريد في اخلطاب املوقع من مدير عام 
النادي، خوسيه آنخيل سانشيز: »أوالً وقبل كل شيء نود 
اإلعالن عن أن ريال مدريد لم يتم إبالغه أبدا بطلب رابطة 
الدوري اإلسباني بخوض املباراة أو بنيته في التقدم بطلب 

ولم يتم معرفة رأينا أبدا في األمر«.
وأضاف »ولم تتوصل رابطة الدوري إلى اتفاق مع ريال 
مدريد رغم واقع أن هذه املباراة تؤثر على املسابقة التي 

نشارك فيها«.
وكرر متحدث باسم رابطة الدوري قوله يوم األربعاء 
إنه ال يوجد أي فريق سيتم إجباره على اللعب في الواليات 

املتحدة.
وأبلغ االحتاد اإلسباني الرابطة في وقت سابق أنه ال 
يستطيع املوافقة على اقتراح إقامة املباراة، التي حتتاج 
أيضا إل��ى موافقات االحت���اد األوروب���ي واحت���اد أمريكا 
الشمالية والوسطى ودول الكاريبي )الكونكاكاف( 

واالحتاد األمريكي، حتى يعرف املزيد من التفاصيل.
وأب��دى لويس روبياليس رئيس االحت��اد اإلسباني 
اعتراضه على إقامة املباراة كما اعترضت رابطة العبي كرة 

القدم في إسبانيا.
وحتدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال عن رفضه خوض 
اللقاء بينما قال امل��درب يولن لوبتيجي »ينبغي على كل 

فريق أن يلعب في كل ملعب«.
وستكون قارة آسيا هي الوجهة املقبلة لنادي برشلونة 
اإلسباني من أجل جولته التحضيرية للموسم اجلديد، 
وحت��دي��داً ف��ي ال��ص��ني وال��ي��اب��ان باعتبارهما »سوقني 
استراتيجيني« للنادي الكاتالوني، وذلك حسب تصريحات 

املتحدث الرسمي للنادي، جوسيب فيفيس.
وأكد فيفيس في تصريحاته أنه »بعد عامني من إقامة 
اجلولة التحضيرية في الواليات املتحدة، سيعود الفريق 
األول آلسيا في 2019، حيث تواجد الفريق من قبل في 
2015 )مونديال األندية باليابان(، وفي 2013 )جولة 

الفريق في تايالند وماليزيا(«.
وأش��ار املتحدث الرسمي إلى أن القرار مت اتخاذه 
»ف��ي إط���ار استراتيجية ع��ومل��ة وان��ت��ش��ار العالمة 

التجارية«.
وتابع: »برشلونة ميتلك قاعدة جماهيرية هي األكبر في 
آسيا، ولهذا راهنا على سوق آسيا-باسيفيك عندما قررنا 

فتح مكتباً جتارياً في هونغ كونغ في 2013«.
وتؤكد اجلولة رهان إدارة النادي الكاتالوني على هذه 
املنطقة التي ميتلك فيها 11 راعياً إقليمياً، منهم 3 عامليني 
)كونامي وأوب���و وميلو(، باإلضافة لشركة راكوتني 

اليابانية للتجارة اإللكترونية، الراعي الرئيسي للبرسا.
وميتلك برشلونة حالياً في هذه املنطقة عدة مشاريع 
أبرزها »Mission Hill«، في جزيرة هايكو الصينية، 
باإلضافة ل�«أكادميية برسا برو«، و15 مدرسة لكرة القدم 

في منطقة آسيا-باسيفيك.
ولم يكشف فيفيس عما إذا كان الفريق سيخوض مباراة 
خالل هذه اجلولة أمام فريق فيسيل كوبي الياباني، الذي 

يلعب له قائد البالوغرانا السابق أندريس إنييستا.

 برشلونة يهدد رونالدينيو 
من جهة أخ��رى وجه ن��ادي برشلونة اإلسباني لكرة 
القدم رسالة توبخ لالعب البرازيلي السابق رونالدينيو، 
الذي يشغل منصب سفير النادي الكاتالوني، بسبب دعمه 

للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو.
وقال املتحدث باسم برشلونة، جوسيب بيبيس: »قيمنا 
الدميوقراطية ال تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا 
املرشح.. على أي حال نحن نحترم حرية التعبير والكلمات 

التي قالها رونالدينيو«.
وكان النجم البرازيلي السابق بعث مؤخراً برسالة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي طالب فيها اجلماهير البرازيلية 

بالتصويت لصالح بولسونارو.
وقال رونالدينيو في رسالته: »من أجل برازيل أفضل، 
أري��د السالم واألم��ن وشخص مينحنا الفرحة من جديد، 

اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل 
أفضل للجميع«.

وت��رك بيبيس ال��ب��اب مفتوحاً أم��ام احتماالت انهاء 

برشلونة لصلته بالالعب البرازيلي السابق، وأوضح 
قائالً: »لم نتخذ قراراً بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث 

هذا في املستقبل«.
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أعلن غولدن ستايت ووريزر عن نواياه منذ اليوم األول من املوسم 
اجلديد لدوري كرة السلة األميركي للمحترفني، وذلك بفوزه على أحد 
أبرز منافسيه في املنطقة الغربية أوكالهوما سيتي ثاندر 100-108 

الثالثاء.
واحتفل ووريرز  قبيل املباراة بتتويجه بطال للموسم الثاني تواليا 
على حساب كليفالند كافالييرز والثالث في املواسم األربعة األخيرة، 
بتسلم العبيه خوامت البطولة ورفع راية اللقب السادس لهذا الفريق في 

ملعبه »أوراكل أرينا«.
ول��م يتمكن اوك��اله��وم��ا سيتي ف��ي ظ��ل غياب جنمه املطلق راس��ل 
وستبروك لعدم تعافيه بالكامل من عملية جراحية خضع لها الشهر 
املاضي في ركبته، من تعكير احتفاالت فريق املدرب ستيف كير في ظل 

وجود ستيفن كوري وكيفن دورانت.
وتألق كوري بتسجيله 32 نقطة مع 8 متابعات و9 متريرات حاسمة، 
فيما حقق دوران���ت 27 نقطة مع 8 متابعات و6 مت��ري��رات حاسمة، 
وأضاف كالي تومسون 14 نقطة في مباراة كانت صعبة على أصحاب 

األرض ألن ثاندر لم يستسلم حتى النهاية.
وبعد أن تسلم الالعبون وامل��درب كير خ��وامت البطولة من مفوض 
ال��دوري آدم سيلفر، أشاد األخير بالقيم التي ترعى هذا النادي قائال 
»ووري��رز لديهم تقاليد التميز القائمة على القيم العاملية مثل العمل 
اجلماعي واالحترام والوحدة. إنهم يواصلون إرث��ا طويال من العبي 
دوري كرة السلة األميركي والفرق التي تنافس على شيء أكبر من 
رياضة، وذلك من خالل احتضان قوة الرياضة لبناء اجلسور وحتسني 

حياة الناس«.
ورفعت بعدها راية البطل األخيرة في »أوراكل أرينا«، أقدم ملعب في 
الدوري حاليا )شيد عام 1966(، وذلك ألن الفريق سينتقل اعتبارا من 

املوسم املقبل من أوكالند الى ملعب جديد في سان فرانسيسكو.
وتوجه كوري الى جمهور ووري��رز، الهادف الى أن يصبح أول من 

يتوج باللقب لثالثة مواسم متتالية منذ لوس أجنليس ليكرز )بني 
2000 و2002(، قبيل انطالق املباراة بالقول »العام املاضي كان رحلة 
ال تصدق. نحن نقوم بكل ذلك من أجلكم، لنستمتع بذلك الى أقصى 

احلدود«.
وبقيت النتيجة متقاربة جدا بني الفريقني حتى الثواني األخيرة، وكان 
الفارق نقطتني لووريرز في آخر 1،57 دقيقة إثر رمية حرة للضيوف عبر 
آدام��ز، قبل أن يرد كوري بثالثية أتبعها كيفون لوني بنقطتني من حتت 
السلة، ليبتعد حامل اللقب 104-99 قبل أن يوجه دورانت الضربة القاضية 

لفريقه السابق بتسجيله سلة من املسافة املتوسطة في آخر 24 ثانية.
وعلى ملعب »تي دي غاردن«، بدأ أيضا بوسطن سلتيكس الذي يعتبر 
من أبرز املرشحني ملنافسة ووريرز على اللقب، موسمه بشكل ايجابي من 

خالل الفوز على ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 87-105.
وشهدت املباراة عودة غوردون هايوورد وكايري ايرفينغ الى صفوف 
بوسطن، بعد أن غاب األول عن الفريق منذ املباراة االفتتاحية للموسم 
املاضي حني تعرض لكسر خطير جدا في كاحله األيسر بعد 5 دقائق فقط 
على بداية اللقاء، فيما غاب الثاني عن أواخر املوسم املنتظم وكامل األدوار 

االقصائية »بالي اوف«  بعد عمليتني جراحيتني في ركبته اليسرى.
ووقف اجلمهور طويال لتحية هايوورد بعد خروجه من امللعب في 
الثواني األخيرة من اللقاء الذي سجل فيه 10 نقاط، ما أثر به كثيرا 
بحسب ما أشار قائال »احتجت الى الكثير من العمل لكن فرحة التواجد 
هنا كانت رائعة. كان من الرائع أن أدخل الى أرضية امللعب، يا لها من 

نعمة أن أمتكن من لعب كرة السلة مجددا«.
ورغ��م جناحه فقط في 43 باملئة من محاوالته وب�30 باملئة فقط 
من خ��ارج القوس، حسم بوسطن مباراته األول��ى لهذا املوسم بفضل 
جايسون تاتوم الذي تألق بتسجيله 23 نقطة مع 9 متابعات في مستهل 

موسمه الثاني في الدوري.
وحتدث تاتوم عما يشعر به في بداية هذا املوسم، بالقول »أنا على 

سجيتي اآلن أكثر من قبل، أكثر ثقة وأكثر استرخاء. إنه عامي الثاني 
وأصبحت أعرف ما يجب أن أتوقعه. كنت سعيدا وحسب بالعودة مجددا 

الى أرضية امللعب«.
ومن جهته، جنح ايرفينغ مبحاولتني فقط من أصل 14 وسجل 7 

نقاط، لكنه حقق 7 متريرات حاسمة، فيما كان الكاميروني جويل أمبيد 
واألسترالي بن سيمونز أفضل العبي فيالدلفيا بعد أن سجل األول 23 
نقطة مع 10 متابعات والثاني 19 نقطة مع 15 متابعة و8 متريرات 

حاسمة و4 سرقات »ستيل« واعتراضني دفاعيني »بلوك«.

ريال مدريد يحتج على إقامة لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي

داير: إجنلترا يجب أن تواصل 
اللعب بأسلوب قتالي

قال إيريك داي��ر العب الوسط إن منتخب إجنلترا يجب أن 
يواصل اللعب بأسلوب قتالي كما يفعل حتت قيادة امل��درب 
جاريث ساوثجيت بعدما حقق انتصارا ثمينا على إسبانيا في 

دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
وتفوقت إجنلترا 3-2 على إسبانيا في أشبيلية يوم االثنني 
بفضل عرض رائع في الشوط األول وظهر داير بشكل جيد وكان 
حاضرا بقوة في أكثر من كرة مشتركة مع سيرجيو بوسكيتس 

وسيرجيو راموس.
وتلقى داير بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف ضد راموس 
قائد إسبانيا لكن العب وسط توتنهام هوتسبير قال إنه كان من 

املهم عدم السماح للمنافس باللعب بأسلوبه.
وقال داير لوسائل إعالم بريطانية ”مبجرد أن بدأت املباراة 
كانت مهمة كل العب أن يثبت نفسه ويظهر بوضوح ما ينوي 

فعله.
”يجب أن نتحلى باجلدية ونكون مستعدين ونظهر بوضوح 

أنه ال يوجد ما يجعلنا نشعر بالرهبة“.
وبات فريق ساوثجيت يحظى بشهرة بقدرته على االستحواذ 
على الكرة لكن داي��ر يعتقد أن القدرة على حسم الصراعات 

البدنية من األشياء املهمة جدا للنجاح على املدى البعيد.
وأض��اف داي��ر ”يتعلق األم��ر بالتحلي بالذكاء في األوق��ات 
املناسبة. أعتقد أننا أحبطنا إسبانيا وأحبطنا املشجعني. األمر 
يتعلق بالنضج ومعرفة متى نحصل على أخطاء ومتى ال نتسرع 

في اللعب“. 

نابي كيتا ينضم إلى قائمة 
املصابني في ليفربول

انضم الغيني نابي كايتا إلى قائمة املصابني في ليفربول بعد 
محمد صالح وساديو مانيه وفيرجيل فان دايك.

وت��ع��رض ليفربول اإلنكليزي لضربة قاسية أخ��رى في 
التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم األفريقية املقررة عام 
2019، باصابة العب وسطه الغيني نابي كيتا خالل مشاركته 
مع منتخب ب��الده الثالثاء في املباراة التي تعادل خاللها مع 

رواندا 1-1 في اجلولة الرابعة.
وأك��د مسؤول غيني لوكالة فرانس برس أن كيتا، املنتقل 
هذا املوسم الى ليفربول قادماً من اليبزيغ األملاني، أصيب في 
العضلة اخللفية، لينضم بذلك إلى زميله في »احلمر« املصري 
محمد صالح الذي أصيب اجلمعة بتمدد عضلي خالل املباراة 

ضد سوازيالند )1-4(.
كما أصيب أيضاً مهاجم ليفربول اآلخ��ر السنغالي ساديو 
مانيه بكسر في إبهامه خالل مباراة السبت التي فازت بها بالده 

على السودان 3 -صفر.

»NBA« كوري يقود غولدن ستايت لبداية ناجحة أمام ثاندر في الـ

هدف الدقيقة األخيرة مينح 
تشيلي الفوز على املكسيك

أحرز نيكوالس كاستيو هدفا في الدقيقة 89 ليمنح تشيلي الفوز 
1 -صفر على املكسيك في مباراة ودية مثيرة أقيمت في كيريتارو ليل 

الثالثاء.
واقترب الفريقان من التسجيل قبل الهدف في مباراة متكافئة 
بدت أنها ستنتهي بالتعادل بدون أهداف لكن البديل كاستيو أطلق 
تسديدة قوية من خ��ارج منطقة اجل��زاء شقت طريقها وس��ط دفاع 
املكسيك وسكنت الشباك بعدما سقطت الكرة من يد احلارس هوجو 

جونزاليس.
وألغي هدف آخر سجلته تشيلي بسبب التسلل قبل 15 دقيقة 
على النهاية بينما في اجلهة األخرى أضاع يورجن دام أفضل فرصة 
للمكسيك حني سدد خارج املرمى بعد تلقيه متريرة بينية من إيريك 

جوتيريز.
وتلتقي تشيلي مع كوستاريكا وهندوراس وديا الشهر املقبل بينما 

تخرج املكسيك ملواجهة األرجنتني مرتني خالل أربعة أيام. 

»الليغا« تضم سفراءها اجلدد 
حول العالم أبرزهم إيتو وفالديراما

قدمت رابطة ال���دوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا« الثالثاء 
مجموعة من السفراء اجل��دد لها حول العالم أبرزهم الكاميروني 

صامويل إيتو والكولومبي كارلوس فالديراما.
وشهد احلفل ال��ذي أقيم بالعاصمة اإلسبانية مدريد اإلع��الن 
أيضاً تقدمي كل من البرازيلي جوليو بابتيستا والعب وسط ريال 
سوسييداد اإلسباني تشابي برييتو، باإلضافة لالعبة السابقة 
آينتزاني إنثيناس، كسفراء دوليني للمسابقة. وأك��د األسطورة 
الكولومبي سابقاً، فالديراما، إن��ه يشعر ب�«السعادة والرضا« 

النضمامه لهذا »الفريق الكبير« من سفراء املسابقة اإلسبانية.
بينما أكد جوليو بابتيستا، العب ريال مدريد وإشبيلية سابقاً، 
أن احلدث يعد »مناسبة خاصة« له، السيما وأنه سيكون جزءاً من 
مجموعة الالعبني الذين »قدموا كل شيء ألنديتهم« واآلن يحاولون 

»املساعدة في تطور الليغا«.
من جانبه، أوض��ح رئيس رابطة الليغا، خابيير تيباس، »أنتم 
السبب في متابعة اجلماهير لبطولتنا، من خالل تقدمي خبراتكم 
كالعبني«، مضيفاً بأن العالم »أكبر« من األراضي اإلسبانية، ولهذا فإن 
تواجد هؤالء السفراء أمر »ضروري« ل�«التطور الدولي« للمسابقة. 
كما أوضح املدير العام للرابطة في الشرق األوسط وأفريقيا، فرناندو 
سانز، أن هذا هو املوسم الرابع لهذا البرنامج، وأن »أحدا لم يتوقع 

تطوره بهذا الشكل« عند بدايته.
وحضر احلفل مجموعة م��ن السفراء القدامى للرابطة أمثال 
اإلجنليزي ستيف ستيف ماكمانامان واألوروغواني دييغو فورالن 
والصربي ميلينكو بانتيتش والفرنسي كريستيان كارميبو واملالي 

فريدريك كانوتيه والفرنسي روبرتو بيريس. 

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

لقاء مصيري ينتظر »املاتادور« أمام كرواتيا

رغ��م الهزمية التي تلقاها على ملعبه أم��ام 
املنتخب اإلجنليزي، ستكون الفرصة سانحة 
بقوة أم��ام املنتخب اإلسباني لتضميد جراحه، 
واالس��ت��ع��داد للموقعة احلاسمة أم���ام نظيره 
الكرواتي في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وحرم املنتخب اإلجنليزي نظيره اإلسباني من 
مواصلة نتائجه اجليدة حتت قيادة مديره الفني 
اجلديد لويس إنريكي، بالفوز عليه 3-2 اإلثنني 
املاضي، في اجلولة الرابعة من مباريات دور 

املجموعات بدوري أمم أوروبا.
ورغم الهزمية، ظلت آمال الفريق قائمة بقوة 
في حجز بطاقة التأهل من املجموعة الرابعة إلى 
الدور قبل النهائي لفعاليات القسم األول بدوري 
أمم أوروب��ا، علماً بأنها ستكون املباراة األخيرة 
للفريق في هذه املجموعة. وأشارت صحيفة ماركا 
اإلسبانية الرياضية إلى هذا في عنوانها: »كل 

شيء أو ال شيء في كرواتيا«.

وحتسم هذه املباراة بني الفريقني في العاصمة 
الكرواتية زغرب في 15 نوفمبر )تشرين الثاني( 
املقبل موقف املنتخب اإلسباني بشكل كبير، ألن 
الفوز بها مينح املنتخب اإلسباني بطاقة التأهل 
للمربع الذهبي، بغض النظر عن نتيجة مباراة 
املنتخبني اإلجنليزي وال��ك��روات��ي وال��ت��ي تقام 

بعدها بأيام قليلة.
وك���ان امل��ن��ت��خ��ب اإلس��ب��ان��ي ب��ح��اج��ة للفوز 
أمس األول في مدينة إشبيلية، لضمان صدارة 
املجموعة، ولكنه خسر ليصبح بحاجة إلى 
االنتظار حتى مباراته األخيرة في منتصف الشهر 

املقبل.
ورغ��م إش��ارة وسائل اإلع��الم اإلسبانية إلى 
أحد القرارات املهمة لطاقم التحكيم في الشوط 
الثاني من املباراة، بعدم احتساب احلكم ضربة 
جزاء للفريق، يقع اجلزء األكبر من اللوم في هذه 
الهزمية على القصور في أداء املنتخب اإلسباني 

في عدد من األمور خاصة فيما يتعلق بعدم قدرة 
الدفاع على التعامل مع املهاجم اإلجنليزي هاري 

كني.
وأش���ارت وس��ائ��ل اإلع���الم اإلسبانية إل��ى أن 
راموس وناتشو سمحا لكني بالتحرك كيفما شاء 

وخلق الفرص التهديفية أمام مرمى إسبانيا.
ويحتاج املنتخب اإلسباني إلى تطوير مستواه 
في املباراة التالية أمام كرواتيا، علماً بأنه ال يزال 

املرشح األقوى لصدارة املجموعة.
وإذا انتهت ه��ذه امل��ب��اراة بالتعادل، سيكون 
مب��ق��دور املنتخب اإلجنليزي تصدر املجموعة 
بالتغلب على كرواتيا في اجلولة األخيرة، نظراً 

لتفوقه في فارق األهداف على نظيره اإلسباني.
وإذا خسر املنتخب اإلسباني أم��ام كرواتيا، 
لن يتأهل الفريق اإلسباني للمربع الذهبي في 
البطولة، إال في حالة تعادل أو هزمية املنتخب 

اإلجنليزي أمام نظيره الكرواتي.

جانب من تدريبات املنتخب اإلسباني
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