
توج املنتخب البرازيلي بلقب بطولة الدورة 
الرباعية إث��ر ف��وزه على نظيره األرجنتيني 
-1صفر سجله املدافع املخضرم جواو ميراندا 
)90+3( األربعاء على ملعب مدينة امللك عبدالله 

الرياضية في جدة.
وك��ان املنتخب البرازيلي ف��از في مباراته 
األولى على السعودية بهدفني نظيفني، في حني 

تغلبت األرجنتني على العراق برباعية مقابل 
ال شيء.

وخ��اض املنتخب البرازيلي امل��ب��اراة بكامل 
جنومه وعلى رأسهم العب باريس سان جيرمان 
الفرنسي نيمار وص��ان��ع أل��ع��اب برشلونة 
اإلسباني فيليبي كوتينيو ومهاجم مانشستر 
سيتي غابريال ج��ي��زوس، ف��ي ح��ني غ��اب عن 

األرجنتني جنمها وقائدها ليونيل ميسي املبتعد 
عن صفوف منتخب بالده في الوقت احلالي.

وج���اء إي��ق��اع ال��ش��وط األول بطيئاً ول��م 
يشكل الفريقان خطورة كبيرة على املرميني 
وك��ان��ت الفرصة األخ��ط��ر م��ن جانب املنتخب 
البرازيلي بكرة سددها ميراندا وأنقذها املدافع 
األرجنتيني نيكوالس أوتامندي قبل أن جتد 

طريقها لشباك احل��ارس سيرخيو روميرو 
.)28(

ورد اجلانب األرجنتيني بتسديدة لباولو 
ديباال من ركلة حرة مباشرة مرت إلى جانب 

القائم األيسر للحارس اليسون بيكر )35(.
وك��اد مهاجم إنتر ميالن اإليطالي م��اورو 
إيكاردي يفتتح التسجيل لألرجنتني لكن الدفاع 

البرازيلي أنقذ املوقف في اللحظة األخيرة )51( 
اتبعها زميله لياندرو باريديس بتسديدة قوية 

من مسافة بعيدة )60(.
وت��ص��دى ح���ارس األرج��ن��ت��ني ل��ه��دف أكيد 
للبرازيل عندما رفع نيمار الكرة من ركلة ركنية 

وتابعها أرتور على الطاير )71(.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 

رف��ع نيمار ال��ك��رة م��ن ركلة ركنية ليتابعها 
ميراندا من مسافة قريبة برأسه داخل الشباك 

مانحا الفوز للمنتخب بالده.
وال��ه��دف هو األول يدخل مرمى األرجنتني 
منذ أن استلم تدريبها ليونيل سكالوني بعد أن 
تغلب فريقه على غواتيماال 3 -صفر وتعادل مع 

كولومبيا سلباً وتغلب على العراق 4 -صفر.
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اليابان تلحق الهزمية الثانية باألوروغواي في اجلولة اآلسيوية

البرازيل تهزم األرجنتني وتتوج بلقب الدورة الرباعية

تغلبت اليابان على األوروغ��واي 3-4 
ف��ي م��ب��اراة دول��ي��ة ودي��ة ف��ي ك��رة القدم 

أقيمت الثالثاء في سايتاما.
والفوز هو الثالث للمنتخب الياباني 
ب���إش���راف م���درب���ه اجل���دي���د هاجيمي 
م��وري��ي��اس��و، واحل���ق ف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
اخل��س��ارة الثانية ب���األوروغ���واي في 
جولتها اآلسيوية بعد سقوطها أم��ام 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 1-2 ي���وم اجلمعة 

املاضي.
وافتتح تاكومو مينامينو التسجيل 
)10(، لكن غاستون بيريرا أدرك التعادل 
منتصف الشوط األول )28(. ثم سجل 
يويا أوساكو هدف التقدم لليابان )36( 
وم���رة ج��دي��دة ادرك إدي��ن��س��ون كافاني 

التعادل ملنتخب بالده )57(.
وتقدم املنتخب اآلسيوي بهدفني رافعاً 
النتيجة إلى 4-2 بواسطة ريتسو دوان 
)59( ومينامينو )66(، ورد كريستيان 
رودريغيز ل��ألوروغ��واي مقلصاً الفارق 

إلى هدف واحد )75(.
وق��ال م��درب اليابان موريياسو »ال 
شك بأن هذا الفوز سيرفع من معنوياتنا 
لكأس آسيا. أظهر الالعبون تضامناً كبيراً 
في ما بينهم وقاموا بعمل رائع حتى اآلن 
وال ي��زال هناك متسع من الوقت أمامهم 

لتطوير انفسهم«.
ويستعد املنتخب اليابان لنهائيات 
كأس آسيا في اإلمارات مطلع عام 2019، 
في حني تستعد األوروغواي لكوبا أميركا 

املقررة في البرازيل في  يونيو املقبل.

 أوزبكستان تهزم قطر
وتغلب املنتخب األوزبكستاني على 
نظيره القطري بهدفني لالشيء في طشقند 

ضمن استعدادات املنتخبني لكأس آسيا.
وسجل أوديل أخميدوف )73( ومارات 

بيكماييف )86(.
وه����ي اول خ���س���ارة ل��ق��ط��ر ب��ع��د 3 
انتصارات على ملعبها على الصني )-1
صفر( وفلسطني )-3صفر( واالك��وادور 
)4-3(، في ما تغلبت أوزبكستان على 

كوريا الشمالية -2صفر.
وخاض املنتخب القطري املباراة بتشكيل 
جديد لغياب 5 من العبي السد بعد عودتهم 
لناديهم اس��ت��ع��دادا للقاء بيرسبوليس 
االي��ران��ي في 23 احلالي في إي��اب نصف 
نهائي دوري أب��ط��ال آسيا وه��م ح��ارس 
املرمي سعد الشيب وبدرو ميغيل وخوخي 

بوعالم وعبد الكرمي حسن وأكرم عفيف.

 خسارة سوريا مع الصني
وفي مباراة ودية ثانية،  فاز املنتخب 
الصيني على ضيفه ال��س��وري 2-0 في 

نانينغ.
وسجل لني غ��او )20( والي وو )68 
م��ن رك��ل��ة ج����زاء( ه��دف��ي ف��ري��ق امل���درب 
اإليطالي مارتشيلو ليبي القادم من هزمية 
وتعادلني في مبارياته ال��ودي��ة الثالث 

السابقة.
وتخوض الصني مباراتني حتضيريتني 

أخ��ري��ني ض��د فلسطني وتركمانستان 
الشهر املقبل، قبل بدء املشوار في كأس 
آسيا ضمن املجموعة الثالثة التي تضم 

قرغيزستان والفليبني وكوريا اجلنوبية.
أم���ا بالنسبة ل��س��وري��ا، ف��ق��د منيت 
بهزميتها الثانية في مبارياتها الثالث 
األخيرة، وهي تخوض مباراتني أخريني 
الشهر املقبل ضد ُعمان والكويت قبل بدء 

املشوار القاري ضمن املجموعة الثانية 
التي تضم فلسطني واألردن وأستراليا 

حاملة اللقب.
خسارة االمارات امام فنزويال صفر2-

وخسر منتخب االم��ارات ام��ام نظيره 
الفنزويلي صفر2- الثالثاء مباراة دولية 

ودية أقيمت في برشلونة.
وسجل لويس ماغو )1( واندرياس 

بونسيه )46( هدفي فنزويال، واهدر عمر 
عبد الرحمن ركلة جزاء لالمارات بعدما 

سدد الكرة بجانب القائم)40(.
وكانت املباراة امام فنزويال الثانية 
ل��الم��ارات في معسكر برشلونة الذي 
انطلق ف��ي 6  اك��ت��وب��ر احل��ال��ي، بعد 
االول��ى ام��ام ه��ن��دوراس والتي انتهت 

بالتعادل 1-1.

لقطة من مباراة اليابان و أوروغواي

الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
تراجع مدى التزام روسيا في ديسمبر

قالت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات الثالثاء إنها ستراجع 
في ديسمبر كانون األول مدى التزام الوكالة الروسية ملكافحة 
املنشطات باملعايير بعدما رفعت عنها الشهر املاضي اإليقاف بشكل 

مشروط.
وخضعت الوكالة الروسية لإليقاف في 2015 بعد تقرير للوكالة 
العاملية عن وجود برنامج روسي ممنهج للمنشطات برعاية الدولة 

وهو ما نفته موسكو.
ورفعت الوكالة العاملية الشهر املاضي اإليقاف عن روسيا وهو 
ما أثار استياء عدد من املؤسسات الرياضية في العالم لكنها قالت 
إنها ستعيد فرض احلظر إذا رفضت روسيا السماح للوكالة العاملية 
بالوصول إلى عينات بول محفوظة في مختبر موسكو بنهاية العام 

اجلاري.
وقالت الوكالة العاملية في بيان إنها ستجري مراجعة ملدى التزام 
الوكالة الروسية ومقرها موسكو يومي 11 و12 ديسمبر كانون األول 

املقبل.
وتقدم احتاد ألعاب القوى الروسي، الذي ال يزال خاضعا لإليقاف 
بناء على التقرير الصادر في 2015، الشهر املاضي بطعن أمام احملكمة 

الرياضية الدولية ضد قرار االحتاد الدولي للعبة بتمديد اإليقاف.
وسيناقش االحتاد الدولي أللعاب القوى وضع االحتاد الروسي في 

اجتماعه املقبل في موناكو في ديسمبر. 

استقالة رئيسة االحتاد األميركي 
4 أيام من تولي املنصب للجمباز بعد 

قدمت ماري بونو استقالتها، بعد 4 أيام على تقلدها رئاسة احتاد 
اجلمباز في الواليات املتحدة، عقب االنتقادات التي تعرضت لها بسبب 

دعمها حلملة مقاطعة عالمة )نايكي( الرياضية.
وقالت بونو في بيان نشرته شبكة )سي إن إن( األمريكية إن 
»استقالتي تأتي بسبب زي��ادة الهجمات الشخصية التي في حالة 

دفاعي عنها سيضع منصبي كرئيسة الحتاد اجلمباز في مشكلة«.
وانهالت االنتقادات على بونو بعد خروج تغريدة لها على شبكة 
)تويتر( إل��ى النور كانت قد نشرتها في سبتمبر امل��اض��ي، تدعم 
فيها حملة مقاطعة العالمة التجارية الشهيرة، على خلفية حملتها 
اإلعالنية األخ��ي��رة التي ضمت الع��ب ك��رة ال��ق��دم األمريكية كولن 
كايبرنيك، رمز االحتجاجات ضد العنصرية، بإثارته جدالً واسعا 

بقراره الركوع خالل عزف النشيد الوطني األمريكي قبل كل مباراة.
وخلقت )نايكي( جدال واسعا بسبب حملتها اإلعالنية، حتى بدأ 
منتقدوها في الدعوة إلى مقاطعتها في احلملة التي انضمت إليها 

بونو.

كولومبيا تتالعب بكوستاريكا 
رغم تألق نافاس

تغلب املنتخب الكولومبي )1/3( على نظيره الكوستاريكي، في 
مباراة ودي��ة، أمس األربعاء على ملعب ريد بولز أرينا، في مدينة 

نيوجيرسي األمريكية.
وسجل أهداف املنتخب الكولومبي كل من، كارلوس باكا وكاميلو 
هيرنانديز )هدفني(، فيما أحرز كاندال واستون هدف كوستاريكا 

الوحيد، برأسية في الدقيقة 43.
وتفوق املنتخب الكولومبي على منافسه بشكل كبير، طوال املباراة، 
حيث لم يكن املنتخب الكوستاريكي قادرا على مواجهة جنوم املنافس، 

وعلى رأسهم العب الوسط، خاميس رودريجيز.
وكان كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، هو أبرز العبي 

كوستاريكا خالل اللقاء، حيث متكن من إجهاض 6 فرص خطيرة.

أك��د الع��ب خ��ط وس��ط برشلونة ك��ارل��ي��س ألينيا أن 
األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا لم يكن على حق، 
عندما شكك منذ ع��دة أي��ام في امل��ه��ارات القيادية لزميله 
ليونيل ميسي، مؤكداً أنه »يجب علينا إظهار مزيد من 
االحترام ألفضل العب على مر العصور«، في إش��ارة إلى 

»البرغوث«.
ووجه ألينيا في احتفال أقامه االحتاد الكاتالوني لكرة 
القدم انتقادات حادة ملارادونا، الذي انتقد ميسي على شبكة 

)فوكس سبورتس( الرياضية.
وتابع العب برشلونة: »كان دييغو أيضاً واحداً من أفضل 
الالعبني، لذا يجب عليه أن يتحكم بعض الشيء في كلماته، 
ليس لشيء سوى أن ميسي يعد منوذجياً في كل شيء، 

ويجب أن يقرأ قليالً عنه.. بالنسبة لي وبالنسبة للجميع هو 
األفضل في التاريخ، وبالنسبة للفريق هو القائد«.

وبسؤاله عن مستقبل املدير الفني للفريق الكاتالوني، 
إرنستو فالفيردي، أب��دى قناعته باستمراره مع الفريق، 
قائالً: »سيستمر ألن األمور تسير على ما يرام، وهذا املوسم 

واعد؛ ونحن منر بأوقات جيدة، ونأمل أن يستمر«.
كان أسطورة كرة القدم األرجنتينية شن هجوماً عنيفاً 
على مواطنه ليونيل ميسي، معتبراً أنه ال يصلح ألن يكون 

قائداً، ودعا إلى عدم تعظيمه أكثر من ذلك.
واستطرد م��ارادون��ا: »يصعب علي أن أحت��دث، لكن ال 
يوجد فائدة من أن جتعل قائداً من شخص يذهب للحمام 20 

ميسي يواصل عطاءه في املالعب رغم انتقادات مارادونامرة قبل املباراة«.

جانب من تتويج املنتخب البرازيلي
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عاصفة االنتقادات تتواصل 
على مارادونا بسبب ميسي


