
افتتح مهاجما إنتر ميالن ويوفنتوس اإليطاليني ماورو ايكاردي وباولو 
ديباال رصيديهما الدولي، وذلك بقيادة األرجنتني للفوز على املكسيك -2

صفر ودياً في مندوزا بغياب النجم املطلق القائد ليونيل ميسي.
وجّدد املنتخب األرجنتيني فوزه على املكسيك التي تغلب عليها ودياَ 

اجلمعة بالنتيجة ذاتها في قرطبة.
وفي مباراته الدولية الثامنة، افتتح إيكاردي سجله التهديفي مع 
بللالده بوضعها في املقدمة منذ الدقيقة الثانية حني تالعب باملدافع 
في منطقة اجلزاء قبل أن يسدد بيسراه في مرمى احلارس خيسوس 

كورونا.
ومبواجهة منتخب مكسيكي غاب عنه العديد من ركائزه األساسية، 
فرضت األرجنتني سيطرتها على املباراة حتى دون ديباال وجيوفاني لو 

سيلسو اللذين جلسا على مقاعد البدالء في بداية اللقاء.
ودخللل لو سيلسو في الدقيقة 59 بللدالً من ايريك الميال، وديباال في 
الدقيقة 81 بدالً من إيكاردي بالذات، وجنح جنم يوفنتوس في توجيه 
الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثاني لبالده في الدقيقة 87 
بعد متريرة من جيوفاني سيميوني، جنل مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني 

دييغو سيميوني.
وفي ظل النتائج اإليجابية التي حققها كمدرب موقت خلفاً خلورخي 
سامباولي بأربعة انتصارات )على العراق وغواتيماال واملكسيك في 
مناسبتني( وتعادل )مع كولومبيا( وخسارة واحللدة )مع البرازيل(، 
بإمكان ليونيل سكالوني أن يحلم بالبقاء في منصبه حتى كوبا أميركا 

املقررة الصيف املقبل في البرازيل.
ورأى سكالوني بعد اللقاء أنه »ال يجب أن نضعهم )الالعبني( حتت 
الضغط، بل أن يجب أن نزيحه عنهم. إنهم العبون مهمون... أنا سعيد 

بإنهاء العام بانتصار«.
وفي املباريات الست التي خاضها حتى اآلن، اعتمد سكالوني على 
وجوه جديدة في تشكيلة املنتخب، كما منح الفرصة لالعبني كبار مثل 
ميسي وأغويرو ودي ماريا اللتقاط أنفاسهم واستعادة معنوياتهم بعد 
اخليبة التي عاشوها الصيف املنصرم في مونديال روسيا حني خرجوا من 

ثمن النهائي على يد فرنسا )4-3(.
وبغياب ميسي، املبتعد عن املنتخب حتى اشعار آخر، أظهر ديباال أنه 
قادر على أن يلعب دوراً مؤثراً جداً مع بالده، على غرار دوره في فريقه 
يوفنتوس. كما أظهر ظهير أياكس أمستردام الهولندي نيكوالس تاليفايكو 
أنه قادر على تولي مهمة القائد في دفاع لم يتلق سوى هدف واحد في ست 

مباريات بقيادة سكالوني.
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إيكاردي يفتتح سجله التهديفي مع التانغو

إيكاردي وديباال يقودان األرجنتني للفوز على املكسيك وديا

تشيفرين: قد نستعني بحكم الفيديو 
في دوري األبطال هذا املوسم

قال ألكسندر تشيفرين رئيس االحتللاد األوروبللي لكرة القدم إن 
االحتللاد سيدرس بسرعة إمكانية االستعانة بنظام حكم الفيديو 

املساعد في مراحل خروج املغلوب بدوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
واختار االحتاد األوروبي عدم االستعانة بحكم الفيديو هذا املوسم 
رغم ظهوره في بطوالت الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وأملانيا 

وكذلك في كأس العالم األخيرة في روسيا هذا العام.
وأبلغ تشيفرين مؤمترا صحفيا في بروكسل يوم الثالثاء أن جلنة 
احلكام ستقدم تقريرا األسبوع املقبل وقد يسمح للجنة التنفيذية 
باالحتاد األوروبي بتعديل القرار السابق خالل االجتماع في يومي 

الثاني والثالث من ديسمبر كانون األول املقبل في دبلن.
وقال تشيفرين ”روبرتو روسيتي )رئيس جلنة احلكام باالحتاد 
األوروبلللي( وأعضاء فريقه جيدون جللدا. هناك وجهات نظر مهمة 

تتعلق باحلكام وكل اجلوانب الفنية“.
وأضاف ”أتوقع أن يصدر التقرير في غضون أسبوع واحد أو ما 
شابه وبعدها سنرى متى ميكننا تطبيقه. أكثر وقت متأخر هو املوسم 

املقبل“.
وأوضح أندريا أنيلي رئيس رابطة األندية األوروبية، الذي كان 
جالسا إلى جوار تشيفرين، األمر قائال ”أكثر وقت متأخر هو املوسم 

املقبل يعني أن هناك إمكانية لتطبيقه قبل ذلك“.

احتاد الالعبني اإلسبان يستبعد 
إقامة أي مباراة خارج البالد

استبعد رئيس احتاد الالعبني احملترفني في إسبانيا، دافيد أجانزو، 
الثالثاء، إمكانية إقامة أي مباراة في »الليغا« هذا العام مبدينة ميامي 
األمريكية، وحتديداً مواجهة جيرونا وبرشلونة التي يدور حولها 

جدل كبير.
وأكد أغانزو عقب مشاركته في حفل تكرمي أبطال أوملبياد 1980 
مبوسكو داخللل مقر اللجنة األوليمبية اإلسبانية، أنلله مللن أجل 
اتخاذ قرار مماثل، يجب أن يكون هناك »اتفاق وإجماع بني جميع 
املؤسسات«، وأنه إذا كان هناك إمكانية للعب أي مباراة خارج البالد 

من عدمها، فعلينا أن نقرر هذا سوياً«.
وذكر املسؤول الرياضي بأن كال من االحتاد األوروبي لكرة القدم 
»يويفا«، ونظيريه الدولي »فيفا«، واإلسباني، عالوة على الالعبني، 
يرفضون فكرة إقامة مباراة جيرونا وبرشلونة في اجلولة الل21 
لليجا مبدينة ميامي، وهو القرار الذي تتبناه فقط رابطة الدوري 

اإلسباني »الليغا«.
وأضللاف: »لن تقام أي مباراة خارج البالد هذا العام، من الوارد 
إقامتها في العام املقبل بعد اتفاق جميع األطراف على ذلك، ولكن هذا 
ال يعني أنها ستقام العام املقبل«. وأوضح: »ما أريد قوله هو أن قرار 

بهذه األهمية يجب أن يتم باتفاق جميع األطراف«.

العبو إيطاليا يرفضون العنف ضد املرأة
سيظهر العبو أندية دوري الدرجة األولللى اإليطالي لكرة القدم 
»السيري آ«، خالل مباريات اجلولة املقبلة األسبوع املقبل بعالمات 
حمراء على وجوههم، وذلك في إطار تضامنهم مع حملة ملناهضة 

العنف ضد املرأة.
وحتللمللل احلللملللللة، الللتللي مت إطللالقللهللا بللالللتللعللاون مللع مؤسسة 
»WeWorld Onlus« اإليطالية، شعار »بطاقة حمراء للعنف«، 
وسيدخل العبو أندية »السيري آ« 20 ملالعب املواجهات املختلفة 
بشريط أحمر مرسوم على وجناتهم، وبصحبتهم طفالت مرتديات 

قمصاناً حتمل شعار احلملة.
وجللاء في البيان الرسمي للرابطة »تدعم >السيري آ< مؤسسة 
>WeWorld Onlus<، التي تدافع منذ 20 عاماً عن حقوق السيدات 
األطللفللال في إيطاليا والعالم، ملجابهة أيللا من أشكال الظلم جتاه 
العالم النسائي، وذلك مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد 

السيدات«.
وتأتي املبادرة في حلظة ازدادت فيها حوادث العنف ضد املرأة، 
ففي إيطاليا تتعرض إمللرأة من ضمن ثالث للعنف ملرة واحللدة على 
األقل طوال حياتها على يد صديقها احلالي أو السابقة أو أحد أقاربها، 

وذلك وفقاً للمعلومات التي نشرها الدوري اإليطالي.
وتعد هذه السنة الثانية للحملة التي وجدت صداً إعالمياً كبيراً في 

العام املاضي.

ميالن قّدم عرضًا لضم إبراهيموفيتش
قال املدير الرياضي لنادي ميالن اإليطالي، البرازيلي ليوناردو إن 
النجم الدولي السويدي زالتان إبراهيموفيتش قريب من العودة إلى 

النادي اللومباردي قادماً من لوس أجنليس غاالكسي األميركي.
وقال ليوناردو في تصريح لقناة »سكاي سبورتس« إن زالتان 

قريب من االنضمام إلى ميالن مجدداً«.
وأكللدت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« أن ميالن وغاالكسي 

اقتربا من التوصل التفاق بشأن املهاجم السويدي املميز.
وتشير التقارير أن ميالن قّدم عرضاً لزالتان )37 عاماً( سيتقاضى 
مبوجبه 2 مليون يورو خالل الل 6 أشهر املتبقية من املوسم مع إمكانية 

التمديد لعام آخر.

عندما تولى لويس إنريكي تدريب 
إسبانيا، وعد بإحداث تطوير وليس 
ثورة بعد اخلروج املفاجئ لبطلة العالم 
السابقة من دور 16، في كأس العالم 
لكرة القدم بروسيا في وقت سابق هذا 

العام.
وقاد إنريكي بالفعل منتخب بالده 
لثالثة انتصارات في أول ثالث مباريات 
منها، فوز مستحق 2-1 على إجنلترا 
فللي وميبلي، وفللوز كاسح 6-0 على 
كرواتيا وصيفة بطل كأس العالم، وهو 
ما دفللع اجلمهور لالعتقاد أن منتخب 

إسبانيا استعاد مستواه املثالي.
وفي ظل وجللود العب ريللال مدريد، 
الللقللائللد سيرجيو رامللللوس، وتللوافللر 
مهاجمني مثل إيسكو وسللاؤول نيغيز 
بللدت إسبانيا فللي صورتها اجلديدة 
حتت قيادة املللدرب إنريكي، متتلك كل 
املؤهالت التي قادتها النتزاع لقب كأس 

العالم في نسخة 2010.
لكن احلقيقة تقول إن حصيلة نتائج 
مللدرب برشلونة السابق مع منتخب 
بالده تشمل انتصارين وهزميتني في 4 

مباريات ضمن دوري األمم األوروبية.
فبعد النجاح الللذي حتقق في بادئ 
األمر والذي شمل أيضاً الفوز 4-1 على 
ويلز وديللاً، جترعت اسبانيا هزميتني 
متتاليتني أمللام إجنلترا ثللم كرواتيا 
بنتيجة 3-2، لتفشل في التأهل للدور 
نصف النهائي لدوري األمم األوروبية 
واملزيد من التساؤالت أكثر من اإلجابات 

أمام املدرب البالغ من )48 عاماً(.
وقال إنريكي: »عندما تسلمنا مهمة 
تللدريللب املنتخب حللددنللا الللهللدف وكنا 

نسعى لبناء تشكيلة قوية«.

أسئلة كثيرة حتاصر إنريكي بعد أداء إسبانيا احملبط

فاجئ احتللاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم »كومنيبول«، العبي 
بوكا جونيورز وريفر بليت األرجنتينيني الثالثاء، بإرسال ممثلني له 
إلجراء كشف منشطات مفاجئ، وذلك قبل موقعة »السوبر كالسيكو« 

بينها السبت املقبل، في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس.
وجللرت العادة إجللراء هذه االختبارات املفاجئة قبل املواجهات 

الدولية الهامة.
وتدرب قطبا الكرة في األرجنتني، خلف األبواب املغلقة استعداداً 
ملواجهة التتويج بينها على ملعب املومنونتال، علماً بأن مواجهة 
الذهاب على ملعب ال بومبونيرا معقل بوكا، انتهت بالتعادل اإليجابي 

.2-2
وفي نسخة العام املاضي من البطولة، سقط ثنائي ريفر، العب 
الوسط األوروغوياني كاميلو مايادا، واملدافع لوكاس مارتينيز 
في اختبار املنشطات الذي خضعا له خالل جولة دور املجموعات، 

وعوقبا باإليقاف 6 أشهر، باإلضافة لغرامة مالية.
يذكر أن ريفر يحتاج في مباراة اإليللاب أمللام جماهيره للخروج 
بالتعادل السلبي من أجل حصد لقبه الرابع في البطولة والغائب 
عنه منذ 3 سنوات، فيما سيسعى بوكا القتناص الفوز من قلب معقل 
غرميه األزلي إلضافة البطولة السابعة خلزائنه، ليعادل رقم مواطنه 
إنديبندينتي صاحب املقام الرفيع في هذه البطولة، والغائبة عنه منذ 

بوكا جونيورز وريفر بليت يستعدان خلوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت املقبل11 عاماً.

أوقفت الوكالة البريطانية ملكافحة املنشطات العداء نايجل 
ليفني ملدة أربع سنوات بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات.

وأكدت الوكالة يوم الثالثاء إيقاف العداء البالغ من العمر 29 
عاما بعد أن مت ايقافه بشكل مؤقت منذ فبراير شباط املاضي.

وقالت الوكالة البريطانية إن ”اختبار ليفني أثبت وجود مادة 
كلينبوتيرول احملظورة لعالج الربو بعد اختبار خللارج اطار 

املنافسات في 24 نوفمبر تشرين الثاني 2017“.
وشارك ليفني، املتخصص في سباق 400 متر، في أوملبياد ريو 
2016 وكان ضمن الفريق البريطاني الذي أحرز ذهبية 400 متر 

تتابع في بطولة أوروبا 2014 في زوريخ.
وقالت نيكول سابستيد املديرة التنفيذية للوكالة البريطانية 
ملكافحة املنشطات ”على كل الرياضيني االلتزام الكامل بقواعد 
مكافحة املنشطات. وتقع على عاتقهم وحدهم مسؤولية أي مواد 

محظورة يتم اكتشافها في عيناتهم.
”السيد ليفني واحللد من كبار الرياضيني وشللارك في دورة 
األلعاب األوملبية والبطوالت القارية والدولية وتلقى دورات 
تدريبية مهمة فللي مجال مكافحة املنشطات خللالل مسيرته 

الرياضية“.
وأضافت ”األمر بيد الرياضيني الذين ميثلون قدوة لغيرهم 
مثل السيد ليفني من أجل احلفاظ على أعلى املعايير املتعلقة 
مبكافحة املنشطات مع ضمان التحقق من كافة املكمالت الغذائية 
التي يستخدمونها والتأكد بنسبة 100 في املئة من أنهم يعرفون 

أن ما يتناولونه غير محظور“.
وقالت الوكالة البريطانية ملكافحة املنشطات في حيثيات 
قرارها إن ليفني ”اعترف بوجود مادة كلينبوتيرول في عينته 
لكنه رجح ان سبب وجودها يرجع الستخدامه مكمالت غذائية 

يجب ان تكون ملوثة مبادة كلينبوتيرول“.
وقالت الوكالة إن العداء فشل في إثبات أن املكمالت الغذائية 
تتضمن املللادة احملللظللورة. وغللاب ليفني عن املشاركات منذ أن 
تعرض لكسر فللي احلللوض إثللر حللادث تللصللادم دراجلللة نارية 
في يناير 2017 شهد ايضا اصابة العداء البريطاني جيمس 

الينجتون. 

برشلونة يجد بديال كاميرونيًا لسيليسن
أكللدت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن برشلونة وجد بديالً للحارس 
الهولندي جاسبر سيليسن الذي تشير التقارير إلى إمكانية رحيله خالل 

امليركاتو الشتوي القادم.
ورغم تأكيدات سيليسني باستمراره مع برشلونة، إال أن إدارة النادي 

الكتالوني وضعت خطة للتعاقد مع بديل للحارس الدولي الهولندي.
وقالت صحيفة »ماركا« أن البلوغرانا قللّرر استعادة ابن أكادميية 
»الماسيا« احلللارس الكاميروني أندريه أونانا الللذي يلعب اآلن لنادي 

أياكس أمستردام الهولندي النادي السابق لسيليسني.
أونانا )22 عاماً( من أبناء مدرسة برشلونة حيث بدأ مسيرته في 
أكادميية الالعب األسبق للنادي ومواطنه صامويل إيتو قبل أن ينضم إلى 

»الماسيا« عام 2010 واستمر هناك حتى عام 2015.
الصفقة قد تكلف خزائن الفريق الكتالوني ما بني 15 و20 مليون يورو.

أقر راؤول سانيي مدير الكرة في أرسنال 
بأن إصابة املهاجم داني ويلبيك طويلة املدى 
قد تدفع النادي املنافس في الدوري االجنليزي 
املمتاز لنزول سوق االنتقاالت في يناير كانون 
الثاني. وخضع ويلبيك جلراحتني بعد إصابته 
بكسر في الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في 

الدوري األوروبي في وقت سابق هذا الشهر.
ورغلللم أن سانيي قللال إن أحلللدث إصابة 
للمهاجم ويلبيك قد متنح الالعب الشاب إيدي 
نكيتياه فرصة الثبات قدراته فانه لم يستبعد 

التعاقد مع العب جديد.
ونقلت صحيفة االندبندنت عنه قوله ”لم 
نكن نخطط أبدا لهذا األمر. ال يعني ذلك انني 
أمنح الضوء األخضر للمسؤولني لنزول سوق 
االنللتللقللاالت الننا منتلك العبني ممتازين قد 
يحصلون على فرصة اآلن مثل إيدي نكيتياه“.

وتابع ”سننتظر لنرى. نحن في نوفمبر 
وهو توقيت جيد لدراسة األمور والوقوف على 

اخليارات املتاحة في سوق االنتقاالت“.
ولم يحدد النادي إطارا زمنيا لعودة ويلبيك 

إلى املباريات رغم أن الالعب الدولي االجنليزي 
قد يغيب حتى نهاية املوسم اجلللاري عندما 

ينتهي تعاقده مع أرسنال.
وأضللاف سانيي ”نشعر باحلزن من أجل 
دانللي وهللو يعلم جيدا حجم املساندة التي 

يحظى بها داخل النادي“.
وخاض مهاجم مانشستر يونايتد السابق 
126 مباراة فقط منذ انتقاله إلى أرسنال في 
2014 بعد تعرضه إلصابتني طويلتني في 

الركبة. 

إصابة ويلبيك قد تدفع أرسنال لدخول »امليركاتو«
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اختبار منشطات مفاجئ لالعبي بوكا وريفر

املنشطات توقف العداء البريطاني 
ليفني أربع سنوات


