
انتزع ريفر باليت التعادل 2-2 من معقل غرميه التقليدي 
بوكا جونيورز ملعب »ال بونبونيرا« في ذه��اب ال��دور 
النهائي من مسابقة كأس ليبرتادوريس االميركية اجلنوبية 
االحد. وكان اللقاء مقررا السبت لكنه تأجل 24 ساعة بسبب 
غ��زارة االم��ط��ار التي هطلت على العاصمة االرجنتينية 
بوينس اي��رس. وجنح ريفر باليت في قلب تخلفه مرتني 
ليخرج بتعادل ثمني قبل احتضان مباراة االياب على ملعب 

مونومونتال في 24 احلالي.
وتقدم بوكا بواسطة رامون أبيال )34( لكن لوكاس براتو 
ادرك التعادل لريفر باليت بعدها بدقيقتني. وفي الدقيقة 
االول��ى من الوقت بدل الضائع للشوط االول منح داريو 
بينيديتو التقدم مجددا لبوكا جونيورز الساعي الى احراز 
اللقب للمرة السابعة ومعادلة الرقم القياسي املسجل باسم 

مواطنه انديبندينتي.
لكن ريفر باليت أدرك التعادل بفضل النيران الصديقة 
عندما سجل له مدافع بوكا جونيورز كارلوس اسكييردوس 

هدفا خطأ في مرمى فريقه )61(.
وحرم فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر باليت بينيديتو 
من منح بوكا جونيورز الفوز عندما تصدى حملاولته في 
الدقيقة االخيرة. ويعود الفوز األخير لبوكا جونيورز بلقب 
املسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس. أما ريفر 
باليت فيسعى الى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه 

واألولى منذ 2015.
يذكر أنها املرة األخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي 
لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب واإلي��اب، حيث تقرر 
اعتماد نظام املباراة النهائية اعتبارا من العام املقبل، على أن 

يقام النهائي األول في العاصمة التشيلية سانتياغو.
وسينال الفائز باللقب ال��ق��اري ش��رف متثيل أميركا 
اجلنوبية في كأس العالم لألندية املقررة في اإلم��ارات في 
ديسمبر املقبل. وتعود أول مواجهة بني الفريقني الى العام 
1913، وانتهت بفوز ريفر باليت 2-1، لكن بوكا يتفوق في 
تاريخ لقاءات الفريقني ب� 88 انتصارا مقابل 81 ملنافسه، في 

حني انتهت 78 مباراة بالتعادل.
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فرحة العبي بوكا جونيورز بالهدف الثاني

ريفر باليت ينتزع تعاداًل ثمينًا في معقل بوكا جونيورز

 أحرز ليبرون جيمس 26 نقطة بينها 
ثنائية قبل 15 ثانية على النهاية وأضاف 
ك��اي��ل ك��وزم��ا 18 نقطة ليواصل لوس 
اجنليس ليكرز جن��اح��ات��ه ف��ي الفترة 
األخيرة ويفوز 107-106 على أتالنتا 
هوكس في دوري ك��رة السلة األمريكي 

للمحترفني األحد.
وفي مباراته الثالثة فقط مع ليكرز، 
أوق��ف العب االرتكاز تايسون تشاندلر 
تصويبة من تراي ياجن ليؤكد فوز فريقه. 
ورفع ليكرز رصيده إلى سبعة انتصارات 

مقابل ست هزائم.
ك���م���ا س���ج���ل الن�����س س��ت��ي��ف��ن��س��ون 
وكنتافيوس كولدويل-بوب 11 نقطة 
لكل منهما رغم تفوق هوكس في الربع 

األخير بنتيجة 23-31.
وأح���رز ت��وري��ان برينس 23 نقطة 
وكنت بيزمور 21 نقطة لصالح هوكس 
ال��ذي خسر للمرة الرابعة في مبارياته 

اخلمس األخيرة. 
وسجل جيمس هاردن 40 نقطة بينها 
8 رميات ثالثية ليقود هيوسنت روكتس 
إل��ى حتقيق أول ف��وزه على ملعبه هذا 
املوسم وكان على إنديانا بيسرز 115-
103 ضمن دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
وأض��اف ه��اردن 9 مت��ري��رات حاسمة 
و7 متابعات، في حني سجل زميله كريس 
بول 26 نقطة لروكتس الذي كان خسر 
مبارياته األربع حتى اآلن في معقله منذ 

مطلع املوسم احلالي.

أما في صفوف اخلاسر فكان فيكتور 
أوالديبو أفضل املسجلني مع 22 نقطة.

ويأتي الفوز في الوقت ال��ذي يبحث 
ف��ي��ه روك��ت��س مصير جن��م��ه املخضرم 
كارميلو انطوني الذي يقدم أداء مخيباً في 
اآلونة األخيرة وسط تقارير في الصحف 
األميركية تشير الى امكانية التخلي عن 
خدماته قريباً وذل��ك بعد خوضه 10 
مباريات في صفوف فريقه اجلديد املنتقل 
إليه نهاية املوسم املاضي من أوكالهوما 

سيتي ثاندر.
لكن امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي ال��ن��ادي داري��ل 
موريل اعتبر بأن هذه الشائعات »غير 
صحيحة ألن كارميلو يقدم أداء رائعا 
منذ قدومه ودائما ما يتقبل ما يطلبه منه 

اجلهاز الفني«.
وغ��اب أنطوني ع��ن امل��ب��اراة الثانية 
توالياً لفريقه في الوقت الذي أعلن فيه 
اجل��ه��از الفني للفريق ب��أن السبب هو 
مرضه. وسجل أنطوني معدالً مخيباً هو 
13.4 نقطة في املباراة الواحدة منذ مطلع 
املوسم احلالي. وعلى الرغم من الفوز بعد 
خسارتني مقلقتني أمام أوكالهوما سيتي 
ثاندر 80-98 وسان انتونيو 89-96، ال 
يزال هيوسنت روكتس بعيداً عن املراكز 
امل��ؤه��ل��ة ال��ى ال��ب��الي أوف ألن رصيده 
يتضمن 5 انتصارات وسبع هزائم ويحتل 

املركز الثاني عشر.
وتابع بورتالند ترايل باليزرز نتائجه 
القوية هذا املوسم وحقق ف��وزه العاشر 
مقابل 3 ه��زائ��م بتغلبه على بوسطن 

سلتيكس 100-94 ليصبح على بعد فوز 
واح��د من غولدن ستايت ووري��رز بطل 

املوسم املاضي.
وحقق بورتالند بالتالي فوزه الرابع 
وساهم أكثر من العب في قيادته الى هذا 
االنتصار بفضل 19 نقطة و12 متابعة 
لداميان ليالرد، و18 نقطة نقطة و17 

متابعة ليوسف نوركيتش، لكن الفاروق 
أمينو هو الذي اسقط سلتيكس في الرمق 

األخير بتسجيله رميتني ثالثيتني.
ول��م تنفع النقاط ال25 التي سجلها 
بول ميلساب لدنفر ناغتس ال��ذي سقط 
على أرضه أمام ميلووكي باكس 114-
121. وتألق في صفوف الفائز بروك 

لوبيز صاحب 28 نقطة بينها 8 رميات 
ث��الث��ي��ة، واض����اف ال��ي��ون��ان��ي يانيس 

انتيتوكومبو 22 نقطة.
وفي مباراتني اخريني، فاز أورالن��دو 
ماجيك على ن��ي��وي��ورك نيكس 115-
89،وتشارلوت هورنتس على ديترويت 

بيستونز 103-113.

»NBA« ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على هوكس في الـ

جانب من منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني

ف��از مرسيدس بلقب الصانعني 
للمرة اخل��ام��س��ة على ال��ت��وال��ي في 
بطولة العالم لسباقات ف��ورم��وال 
1 ل��ل��س��ي��ارات، األح���د، لينضم إلى 
فيراري في سجالت التاريخ واألرقام 

القياسية.
ول���م ي��ج��د ت��وت��و ف��ول��ف رئيس 
م��رس��ي��دس ال��ك��ل��م��ات للتعبير عن 

فرحته.
وكشف املسؤول النمساوي أن جان 
تود رئيس االحتاد الدولي للسيارات 
حاليا ورئيس مايكل شوماخر السابق 
ف��ي ف��ي��راري، اتصل ب��ه بعد جائزة 
البرازيل الكبرى وق��دم له التهنئة. 

وقال فولف »أبلغني تود بأنه فخور 
بالترحيب بنا بقائمة الفائزين باللقب 
5 مرات، من املذهل سماع هذا، أنا عاجز 
عن الكالم«. وف��از فيراري ب�6 ألقاب 
بني عامي 1999 و2004 وال يوجد 
فريق مثله باستثناء مرسيدس اآلن، 
حقق لقبي السائقني والصانعني 5 

مرات متتالية.
وف���ي امل���وس���م امل��ق��ب��ل سيسعى 
مرسيدس لتخطي احلدود وسيتطلع 
ل��وي��س ه��ام��ي��ل��ت��ون لتحقيق لقبه 
السادس واالقتراب من رقم شوماخر، 
صاحب 7 ألقاب، لكن هناك متسع من 

الوقت لالحتفال.

وعند انتقال هاميلتون من مكالرين 
في 2013 توقع كثير من النقاد أن 
السائق البريطاني سيندم على هذه 
اخل��ط��وة، لكن أي سائق يحلم اآلن 

باالنضمام ملرسيدس أو فيراري.
وق��ال فولف إن ع��ام 2018 كان 
األص��ع��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع خ��اص��ة أن 
التفوق على فيراري شكل حتديا هائال 

كما أنه أكثر عام شعر فيه بالرضا.
وش��ه��دت امل��ن��اف��س��ة ه���ذا ال��ع��ام 
فترات مد وج��زر بعد فوز فيراري 
ف��ي أول سباقني قبل أن ينتفض 
مرسيدس وهيمن على معظم فترات 
املوسم رغم أنه شعر بأن فيراري 

ميلك سيارة أسرع.
وأضاف فولف »لهذا مذاق البطولة 
أفضل ألننا خضنا منافسة شرسة 
مع فيراري ولم نحلم بالفوز باللقب 
اخلامس على التوالي قبل 6 سنوات«.
وت��اب��ع »م��ع��ادل��ة إجن��از فيراري 
ال��ذي بدا أنه ال ميكن الوصول إليه، 

أمر يشعرنا باالمتنان.
وأردف »ميكنني أن أتذكر األيام 
ق��ب��ل ان��ض��م��ام��ي إل���ى ف���ورم���وال 1، 
وس��ن��وات ت��ف��وق ف��ي��راري م��ع جان 
وم��اي��ك��ل بجانب الكثيرين الذين 
ساهموا في جناح الفريق، وهذا أمر 

يدعو لإلعجاب«.

مرسيدس تفوز بلقب الصانعني للمرة اخلامسة على التوالي

فرحة لويس هاميلتون سائق مرسيدس

Tuesday 13th November 2018 - 12 th year - Issue No.3313 الثالثاء 5 من ربيع األول 1440 ه�/ 13 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3313

ريبيري يصفع مراساًل تلفزيونيًا
ذكرت صحيفة »بيلد« األملانية االثنني، أن العب بايرن ميونيخ 
األملاني فرانك ريبيري دخل في مشاجرة عنيفة مع مراسل تلفزيوني 
فرنسي ووج��ه إليه صفعات ع��دة، السبت بعد خسارة فريقه أمام 

مضيفه بوروسيا دورمتوند 2-3 في الدوري احمللي.
وبحسب الصحيفة، فقد أكد املدير الرياضي لبايرن ميونيخ الالعب 
الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع احلادث 
قائالً:«أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه باتريك 
غيو، الذي يعرفه منذ عدة أع��وام. اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء 
السبت على عقد اجتماع مرتقب ملناقشة كيفية حل املشكلة. وأخبرنا 

السيد غيو أن هذا األمر يصب أيضاً في مصلحته«.
ووقع احلادث، وفقاً لشهادات جمعتها »بيلد«، في حافلة الفريق 
البافاري بعد ساعة من نهاية امل��ب��اراة، التي تراجع بعدها بايرن 
ميونيخ إل��ى امل��رك��ز اخل��ام��س ف��ي الترتيب ب��ف��ارق سبع نقاط عن 

دورمتوند.
ومن معرفته باملراسل التلفزيوني، وهو العب محترف سابق، بادر 
ريبيري إلى أخذ املبادرة. ووفقاً للشهود، قام ريبيري بصفع غيو على 

وجهه ثالث مرات قبل أن يدفعه من صدره.
وافترضت »بيلد« من دون أن تكون ق��ادرة على إثبات ذل��ك، أن 
غضب الالعب البالغ 35 عاماً يعود إلى تعليقات لغيو تناوله فيها 
خالل املباراة. وقامت زوجة ريبيري، وهيبة، ببعث رسالة إليه عبر 

تطبيق إنستغرام، أشارت فيها إلى أن غيو »كان ُمتعباً وغير مجد«. 

رياضة املالكمة أمام حلظة 
حتديد مصيرها األوملبي

سيتقدم االحتاد الدولي للمالكمة، الذي يواجه خطر استبعاد لعبته 
عن دورة طوكيو األوملبية 2020، االثنني بتقرير وصف باحلاسم إلى 

اللجنة األوملبية الدولية حول وضعه األوملبي.
وفي ضوء هذا التقرير وبعد انتخاب رجل األعمال األوزبكي املثير 
للجدل غفور رحيموف رئيساً لالحتاد الدولي للمالكمة في 3 نوفمبر، 
ستقرر اللجنة األوملبية الدولية، في نهاية الشهر اجل��اري وبداية 
الشهر املقبل في اجتماع جلنتها التنفيذية في العاصمة اليابانية 

طوكيو، اعتماد لعبة املالكمة من عدمها في دورة طوكيو األوملبية.
ويتضمن التقرير بحسب ما أوضح مدير االحتاد الدولي للمالكمة 
األميركي توم فيرجيتس لوكالة فرانس برس إشارة إلى أمور تتعلق 
ب� »احلوكمة، املالية، األخالقيات، نزاهة الرياضة، الدميوقراطية، 

ومكافحة املنشطات«.
وبحسب فيرجيتس، طلبت اللجنة األوملبية الدولية »عدم اإلفصاح 

عن مضمون التقرير قبل البت به من قبلها«.
وليست هذه هي امل��رة األول��ى التي تطلب فيها اللجنة األوملبية 
الدولية من االحتاد الدولي للمالكمة معلومات عن وضعه املالي، أو 
حوكمته أو برنامج مكافحة املنشطات. لكن االنتخابات التي أوصلت 
رحيموف إلى رئاسة االحتاد تزيد من تعقيد الوضع، في وقت علقت 

اللجنة األوملبية الدولية بالفعل مساهماتها املالية إلى االحتاد.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني توماس باخ في 
نهاية األسبوع املاضي، خ��الل زيارته إل��ى العاصمة اإليطالية 
روما، »ال تقتصر املشكلة مع االحتاد الدولي للمالكمة على انتخاب 
شخص رئيساً«. وأضاف »لقد مضى أكثر من عام منذ أن أعربنا 
عن قلقنا الشديد بشأن اإلدارة العامة واملالية. هذا ما دفعنا للرد 

بقوة«.
وشرح باخ »لقد منحناهم الفرصة لتقدمي تقرير لنا في  نوفمبر 
ميكنهم من خالله التعبير عن وجهة نظرهم. مبجرد احلصول على هذا 

التقرير، سوف ندرسه في طوكيو في بداية  ديسمبر«.
وفي وقت تهدد فيه اللجنة األوملبية الدولية باستبعاد االحتاد 
الدولي للمالكمة من عضويتها، فقد أشارت مرات عدة إلى بذل »كل 
اجلهود حلماية الرياضيني«، وتنظيم بطولة للمالكمة، من دون 

االحتاد الدولي للعبة، في دورة طوكيو األوملبية عام 2020.
وقال باخ »نحن ال نريد أن يعاقب الرياضيون على السلوك السيئ 
لبعض القادة. ومهما كان القرار الذي سيتخذ في ديسمبر، فسوف 
نبذل كل جهد ممكن لضمان إتاحة الفرصة للرياضيني ملواصلة 

مسيرتهم في األلعاب األوملبية«.
وكانت اللجنة األوملبية قد أعلنت األربعاء 3  أكتوبر املاضي، أنها 
هددت بسحب االعتراف باالحتاد الدولي للمالكمة وسحب املالكمة 
من برنامج أوملبياد طوكيو 2020 »إذا ما لم يتم إيجاد حلول ملشاكل 

إدارتها«.

7 ناشئني خالل حادث  مصرع 
مروع في بيرو

أسفر سقوط حافلة كانت تقل العبي فريق كرة قدم للشباب، من 
أعلى منحدر في غابة في بيرو، عن مصرع 7 العبني وإصابة 11 

آخرين، من بينهم 10 من العبي الفريق، وفقا ملصادر رسمية.
ووقع احلادث على طريق سريع في منطقة األمازون، حيث كانت 
احلافلة تقل فريق كرة حتت 14 سنة من مدرسة توريبيو رودريجيز 
م��ن��دوزا، كانوا في طريقهم خل��وض اجلولة األخ��ي��رة من »الكأس 

الفيدرالية« في مدينة تشاشابويباس.
وأك��دت وزي��رة الصحة في بيرو، سيلفيا بيساه، مصرع 7 من 
املراهقني، وذك��رت أن 11 جريحا نقلوا إلى مستشفى في األم��ازون 

لتلقي العالج
وأضافت أنه من بني اجلرحى هناك ام��رأة »و10 شباب تتراوح 

أعمارهم بني 13 و14 عاما.
من جانبه، أصدر احتاد كرة القدم في بيرو بيانا أعرب فيه عن أسفه 

الشديد للحادث« و«تضامنه مع أسر وأقارب ضحايا هذا احلادث«.
يذكر أن هذه احل��وادث شائعة على الطرق في بيرو، وترجع في 
معظمها إلى تهور السائقني وسوء حالة الطرق والظروف اجلغرافية 

الوعرة.

االحتاد الدولي للقوى يؤجل 
تطبيق نظام التأهل اجلديد

قال االحت��اد الدولي أللعاب القوى، اليوم األح��د، إنه سيواصل 
استخدام استخدام معايير التأهل احلالية، وليس نظاما جديدا 

للتصنيف العاملي، من أجل بطولة العالم 2019 في الدوحة.
وأض��اف االحت��اد الدولي أن آراء رياضيني وأعضاء في مجتمع 

ألعاب القوى، أدت التخاذ قرار تأجيل تطبيق نظام التصنيف.
وقال سيباستيان كو رئيس االحتاد الدولي، عن النظام، الذي تبناه 
االحتاد الدولي في وقت سابق »نؤمن بأن التصنيف العاملي هو أفضل 

وسيلة للرياضيني من أجل التأهل لبطوالتنا الكبرى في املستقبل.
وأضاف »من املهم لرياضيينا واالحت��ادات أن تتفهم بشكل كامل 

النظام املعقد«.
وتابع كو »نعتقد أن االل��ت��زام بنظام التأهل احلالي هو أفضل 
حل لبطولة الدوحة، ألنه يعطي الرياضيني واملدربني واالحت��ادات 
األعضاء اليقني الذي يحتاجونه في هذه النقطة لالستعداد لبطولة 

العالم«.
وطلب احت��اد مدربي ألعاب القوى األسبوع املاضي من االحتاد 
الدولي تأجيل تطبيق نظام التصنيف اجلديد، قائال إن »من الواضح 
وجود حاجة لفترة من الوقت قبل بدء استخدام التصنيف اجلديد في 

التأهل إلى البطوالت الكبرى«.
وقالت املجموعة التي متثل الرياضيني إنها تدعم مفهوم التصنيف 
العاملي، لكن هناك صعوبة واضحة في استخدامه من أجل بطولة 

العالم في الدوحة.

نيشيكوري يصدم فيدرر وأندرسون 
يثأر من تييم في املاسترز

حقق الياباني ك��ي نيشيكوري ف���وزا مفاجئا على 
السويسري املخضرم روجيه فيدرر 7-6 )7-4( و3-6 
االحد في لندن، في بطولة املاسترز اخلتامية، مبشاركة 

أفضل ثمانية العبني هذا املوسم.
وثأر اجلنوب إفريقي كيفن أندرسون خلسارته أمام 
النمساوي دومينيك تييم في بطولة ال��والي��ات املتحدة 
املفتوحة وهزمه 6-3 و7-6 )12-10(. وارتكب فيدرر 
الفائز باللقب ست مرات )رقم قياسي( اخرها عام 2011، 
أخطاء كثيرة خالل املباراة استغلها الياباني ليتغلب عليه 
مبجموعتني نظيفتني ضمن منافسات مجموعة اليتون 

هويت )النجم االسترالي السابق(.
وكان فيدرر بلغ نصف نهائي دورة باريس االسبوع 
املاضي وق��دم اداء رفيع املستوى ام��ام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش قبل ان يخسر امامه بصعوبة بالغة، لكنه 
لم يكن في مستواه في مواجهة نيشيكوري ليثأر الياباني 
خلسارته امام فيدرر في ربع نهائي دورة باريس االسبوع 

املاضي وقبلها باسبوع في الدور ذاته دورة شنغهاي.
وب��ات فيدرر مهددا بعدم بلوغ نصف النهائي للمرة 
الثانية في تاريخ مشاركاته. وظ��ل التعادل قائما بني 
الالعبني ف��ي املجموعة االول���ى فخاضا شوطا فاصال 
تقدم فيه الياباني 6-1 قبل ان يحسمه 7-4. وفي مطلع 
املجموعة الثانية، جنح فيدرر في كسر ارسال منافسه في 
الشوط االول لكن الياباني رد التحية في الشوط التالي ثم 

في الشوط السادس ليحسم املباراة لصاحله.

أندرسون يثأر من تييم 
ودخل أندرسون املصنف سادسا عامليا مباراته وهو 
يتفوق على منافسه الثامن في سلسلة اللقاءات التي 
جمعت بينهما بستة انتصارات مقابل خسارتني في آخر 
لقاءين بينهما. وأقصى تييم أن��درس��ون من ال��دور ثمن 
النهائي لبطولة فالشينغ ميدوز، آخر البطوالت األربع 

الكبرى، في سبتمبر املاضي.
وك��ان أن��درس��ون وصيف بطولة وميبلدون الصيف 
املاضي الطرف األفضل في املجموعة األول��ى ومتكن من 
كسر إرس��ال منافسه مرة واح��دة ليحسمها في صاحله، 
متفوقا في نسبة إرساالته األولى حيث جنح ب�84 باملئة 

مقابل 58 فقط ملنافسه.
وحتسن أداء تييم في املجموعة الثانية وك��ان أكثر 
صالبة لكن أي��ا من الالعبني لم يتمكن من كسر إرس��ال 
اآلخر ليحتكما الى شوط فاصل تقدم فيه تييم 3-1، لكن 

أندرسون عادل األرقام قبل أن يحسمه 10-12.


