
عوض ريفر بليت األرجنتيني تأخره بهدف 
ليحرز لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعد 
فوزه 3-1 على غرميه بوكا جونيورز بعد وقت 
إضافي في مباراة اإلياب يوم األحد التي أقيمت 
في مدريد بعد تأجيل املوعد األصلي مرتني 

بسبب أحداث عنف في بوينس أيرس.
وسيمثل ريفر قارة أمريكا اجلنوبية في كأس 
العالم لألندية التي تنطلق في اإلمارات يوم 12 

من الشهر اجلاري.
وسجل بوكا أوال قبل انتهاء الشوط األول في 
استاد سانتياجو برنابيو عبر داريو بنيديتو 
بعد أن اجتاز اثنني من املدافعني وس��دد كرة 

منخفضة في الشباك.
لكن ريفر، الذي عوض تأخره مرتني في لقاء 
ال��ذه��اب ليتعادل 2-2 في استاد بومبونيرا 
معقل بوكا، أدرك التعادل عبر لوكاس براتو في 

الدقيقة 68 بعد عمل جماعي رائع.
وأص��ب��ح��ت ال��ك��ف��ة مت��ي��ل إل���ى ري��ف��ر بعدما 
تعرض ويلمار باريوس العب بوكا للطرد في 
الدقيقة الثالثة من الوقت اإلضافي ثم وضع 
البديل خوان فرناندو كينتيرو ريفر في املقدمة 

بتسديدة رائعة في الدقيقة 109.
وأض��اف جونزالو مارتينيز الهدف الثالث 
في اللحظات األخيرة من اللقاء لينتصر ريفر 
5-3 في النتيجة اإلجمالية محققا اللقب للمرة 
الرابعة وحرم بوكا من معادلة الرقم القياسي 

ورفع الكأس للمرة السابعة.
وقال كينتيرو عن هدفه ”لم أفكر في األمر. 
مرر كاميلو )مايادا( الكرة لي ووجدت مساحة 

فسددت. كان هدفا جميال ويجب االحتفاء به“.
وأض��اف مارتينيز صاحب الهدف األخير 
”كنا الفريق الوحيد الذي سعى للفوز وخضنا 

املباراة بأكملها في نصف ملعبهم“.
ومن املتوقع أن يسافر ريفر بشكل مباشر 
إلى اإلمارات لكن لوكاس براتو قال إن الالعبني 
سيحتفلون باالجناز لبعض الوقت قبل خوض 
أول مباراة في كأس العالم لألندية يوم 18 من 

الشهر اجلاري.
وقال ”نريد االستمتاع بالكأس ألنني ال اعتقد 

أننا سنفوز بلقب آخر مثل هذا أمام بوكا“.
اعتراضات شديدة

وان��ت��ق��ل مقر امل��ب��اراة ملسافة ع��ش��رة آالف 
كيلومتر من استاد مونومنتال إلى مدريد بعد 
أن تعرضت حافلة بوكا العتداء من جماهير 

ري��ف��ر قبل م��ب��اراة اإلي���اب ال��ت��ي ك��ان��ت مقررة 
ف��ي 24 نوفمبر تشرين الثاني مم��ا أدى إلى 
تأجيل املواجهة مرتني قبل نقلها إلى العاصمة 

االسبانية وسط اجراءات أمنية مشددة.
وأقيم أول نهائي للمسابقة خ��ارج أمريكا 
الالتينية طيلة 58 عاما وس��ط اعتراضات 

شديدة من الناديني واملشجعني.
ورغ��م ذل��ك قطع نحو عشرة آالف مشجع 
املسافة الطويلة من األرجنتني إل��ى اسبانيا 

حل��ض��ور امل���ب���اراة ف��ض��ال ع��ن أف����راد اجلالية 
األرجنتينية في أوروب��ا )يقدر عددهم بنحو 

250 الف شخص في اسبانيا(.

وقادت الشرطة االسبانية أكبر عملية لتأمني 
مباراة لكرة القدم في البالد مبشاركة أربعة 
آالف من أفراد األمن والفني من عناصر الشرطة. 
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فرحة العبي ريفر بليت

ليبرتادوريس كأس  ويحرز  بوكا  على  الطاولة  يقلب  ريفر 

ميالن يسقط بفخ التعادل 
أمام تورينو في »الكالتشيو«

خاض جيانلويجي دوناروما مباراته الكاملة رقم 100 على التوالي في دوري الدرجة األولى 
االيطالي لكرة القدم وتعرض مدرب تورينو والتر ماتساري للطرد للمرة الثالثة هذا املوسم خالل 

تعادل الفريقني بدون أهداف يوم األحد.
وتصدى دوناروما، البالغ من العمر 19 عاما، حملاولتني بشكل رائع في الشوط األول عبر اياجو 

فالكي من ضربة رأس من مسافة قريبة وأندريا بيلوتي بتسديدة مخادعة.
وشارك دوناروما في 121 مباراة متتالية في الدوري مع ميالنو وخاض 90 دقيقة كاملة في كل 

مباراة منذ التعادل بدون أهداف مع كييفو في مارس 2016.
وفي املقابل تعرض ماتساري للطرد في الدقيقة 90 لالعتراض بغضب على قرار للحكم في ثاني 

مباراة له بعد العودة للعمل بعدما أمره األطباء بالراحة.
وقال تورينو في وقت سابق إن ماتساري مدرب نابولي وانترناسيونالي وواتفورد السابق 

أصيب مبرض مفاجئ خالل حصة تدريبية الشهر املاضي.
وكاد باتريك كوتروني يسجل مليالنو في وقت متأخر لكنه سدد بعيدا عن املرمى.

ويبقى ميالنو في املركز الرابع برصيد 26 نقطة بينما يحل تورينو في املركز السادس. 
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الكومنيبول يشكر ريال مدريد على إجناح النهائي 
أش��اد اليخاندرو دومينجيز رئيس 
احت���اد أم��ري��ك��ا اجلنوبية ل��ك��رة القدم 
)الكومنيبول( ب��دور رئيس ن��ادي ريال 
م��دري��د فلورنتينو بيريز ف��ي إجن��اح 
مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس 
ب��ني ري��ف��ر بليت وب��وك��ا ج��ون��ي��ورز في 
استاد سانتياجو برنابيو بالعاصمة 

االسبانية.
وح��ق��ق ري��ف��ر اللقب للمرة الرابعة 
ف��ي ت��اري��خ��ه ب��ف��وزه 3-1 على غرميه 

األرجنتيني بوكا بعد وقت إضافي.

وك��ان من املفترض أن تلعب مباراة 
اإلي������اب ق��ب��ل أس���ب���وع���ني ف���ي اس��ت��اد 
مونومنتال معقل ريفر لكنها تأجلت 

بسبب أحداث عنف.
وأب��ل��غ دومينجيز الصحفيني ”أهم 
شيء وجود فائز في النهاية دون وقوع 
م��ش��اك��ل وي��ج��ب أن أوج���ه ال��ش��ك��ر إل��ى 
فلورنتينو بيريز ألنه أتاح فرصة رائعة 

للجميع وأنا ممنت له“.
وأض��اف ”الفكرة ص��درت مني ومن 
فريقي في البداية ثم سألنا فلورنتينو 

واستجاب لها وحتول احللم إلى حقيقة 
واستمتع اجلميع بهذا النهائي“.

وأث��ار نقل املباراة من األرجنتني إلى 
اسبانيا ردود فعل غاضبة في أمريكا 
اجلنوبية لكن دومينجيز ب��دا سعيدا 

بالنتيجة النهائية.
وتابع ”كان هدفنا دائما اللعب في 
األرجنتني وحاولنا ذلك مرتني لكن في 

النهاية انتقلت االحتفالية إلى مدريد.
”شاهدنا م���ب���اراة م��ث��ي��رة وع��م��ت 

السعادة كل أنحاء االستاد“. 

ميلووكي يجدد تفوقه على 
تورونتو في قمة املنطقة الشرقية

جدد ميلووكي باكس تفوقه على تورونتو رابتورز عندما تغلب عليه 
في عقر داره 104-99 في قمة املنطقة الشرقية األحد في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
ويعتبر ميلووكي باكس أحد الفرق القليلة في دوري احملترفني التي 
تفوقت على تورونتو رابتورز متصدر املنطقة الشرقية، فبعدما أكرم 
وفادته 124-109 في املباراة األولى في 30  أكتوبر املاضي، انتزع منه 
ف��وزا غاليا األح��د في تورونتو، موجها حتذيراً شديد اللهجة إلى كبار 

الدوري بكونه أحد الفرق املنافسة بقوة هذا املوسم.
وتألق العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو بشكل الفت في املباراة 
بتسجيله 19 نقطة مع 19 متابعة ليعادل رقمه القياسي هذا املوسم، 
وأضاف بروك لوبيز 19 نقطة أيضاً، ومالكولم بروغدون 18 نقطة مع 

متريرتني حاسمتني لكل منهما.
وق��ال ب��روغ��دون »ه��ذا النوع من االنتصارات هو ال��ذي يعطي الثقة 

ويسمح بالقول إننا منلك فريقاً رائعاً«.
وكان تورونتو رابتورز صاحب األفضلية في الربع األول عندما حسمه 
بفارق 5 نقاط )30-25(، لكن الضيوف ردوا بقوة في الثاني وبفارق 7 

نقاط )26-19( لينهوا الشوط األول في صاحلهم 49-51.
وتابع الضيوف أفضليتهم في الربع الثالث )28-25(، وتقدموا بفارق 
11 نقطة في الربع األخير )85-74(، لكن أصحاب األرض انتفضوا 
في الدقائق األخيرة وجنحوا في تقليص الفارق إلى سلة واحدة قبل أن 

يجهضها بروغدون بثالثية في الثواني األخيرة.
وبرز اإلسباني الكونغولي الدميوقراطي األصل سيرج إباكا في صفوف 
تورونتو رابتورز بتسجيله 22 نقطة مع 6 متابعات و4 متريرات حاسمة، 

وأضاف كاوهي ليونارد 20 نقطة مع 8 متابعات و4 متريرات حاسمة.
وهي اخلسارة السابعة لرابتورز هذا املوسم والثانية على التوالي 
بعد سقوطه أمام مضيفه بروكلني نتس 105-106 السبت، ليتعرض 
خلسارتني متتاليتني للمرة الثانية هذا املوسم بعد األول��ى عندما سقط 
أمام ضيفيه نيو أورليانز بيليكانز 110-126 وديترويت بيستونز 104-

106 في 13 و15 نوفمبر املاضي.
وبقي تورونتو رابتورز في صدارة املنطقة )21 فوزاً( أمام ميلووكي 
باكس الذي استعاد توازنه بعد خسارته السبت أمام ضيفه غولدن ستايت 

ووريرز حامل اللقب في العامني األخيرين 105-95.
وهو الفوز ال�17 مليلووكي باكس في 25 مباراة فعزز موقعه في املركز 

الثاني للمنطقة الشرقية.
وواص��ل تشارلوت هورنتس صحوته وحقق ف��وزه الثاني توالياً 
عندما عمق جراح مضيفه نيويورك نيكس 119-107، وحذا حذوه سان 

أنطونيو سبيرز عندما تغلب على ضيفه يوتا جاز 97-110.
وتابع ديترويت بيستونز نتائجه املخيبة بتعرضه للخسارة الرابعة 

توالياً عندما سقط أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 116-108.

خسر نيوكاسل يونايتد بعشرة العبني 2-1 أمام 
ضيفه ولفرهامبتون وان��درارز في ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم يوم األح��د عندما أح��رز مات دورتي 
هدف الفوز في الدقيقة اخلامسة من الوقت احملتسب بدل 

الضائع.
وعانى أصحاب األرض عقب طرد الدولي األمريكي 
دياندري يدلني بعد خطأ متعمد قبل أكثر من نصف ساعة 

على النهاية.
وغضب امل��درب رفائيل بنيتز العتقاده على ما يبدو 
أن مدافع آخر كان في وضع يسمح مبنع املنافس من هز 

الشباك.
وشعر أيضا أن نيوكاسل كان يستحق ركلة جزاء 
عندما تعرض أي���وزي بيريز صاحب ال��ه��دف لضربة 

باملرفق قرب النهاية.
وتقدم ولفرهامبتون الوافد اجلديد، الذي تغلب على 
تشيلسي 2-1 يوم األربعاء املاضي عقب ست مباريات 
بدون انتصار، في الدقيقة 17 بهدف لديوجو جوتا هو 

الثاني له في مباراتني على التوالي.
وأدرك نيوكاسل التعادل بعدها بست دقائق عندما 
أرس��ل سولومون رون��دون، ال��ذي ارت��دت تسديدته من 
ركلة ح��رة من العارضة، متريرة عرضية إل��ى بيريز 

حولها إلى الشباك.
لكن دورت��ي أحرز هدف الفوز بضربة رأس من مدى 
قريب ليدفع ولفرهامبتون إلى املركز العاشر بينما ظل 

فريق بنيتز في املركز 15 متقدما بفارق ثالث نقاط عن 
منطقة الهبوط.

وقال دورتي ”التسجيل من آخر ملسة تقريبا في املباراة 
لم مينح املنافس فرصة العودة لذا فاألمر استثنائي“.

وأرسل هيلدر كوستا متريرة عرضية إلى جوتا الذي 
سيطر على الكرة بصدره قبل أن يهز الشباك.

وبعد البداية اجليدة تعرض ولفرهامبتون للضغط 
وأدرك صاحب األرض التعادل بضربة رأس من بيريز.

وأُجبر نيوكاسل على إشراك املدافع اإلسباني خافيير 
مانكييو بدال من فيدريكو فرنانديز املصاب في بداية 

الشوط الثاني.
وتعرض لضربة قوية بطرد يدلني بعد جذبه جوتا من 

القميص عندما فقد الكرة لصالح العب ولفرهامبتون.
واستغل دورت��ي تسديدة جوتا املرتدة من احلارس 
ليضع الكرة في املرمى ومينح فريقه الفوز الثاني في 

خمسة أيام.
وأكد بيريز أنه تعرض لضربة باملرفق من ويلي بولي 

قبل هدف ولفرهامبتون الثاني.
وقال ”تعرضت لضربة باملرفق في أنفي لكن احلكم 

قال إن الكرة هي التي اصطدمت بي رغم أنني كنت أنزف.
وأض��اف ”ال أعلم ماذا نحتاج لكي نحصل على ركلة 

جزاء“.
وهذا هو أول فوز لولفرهامبتون على نيوكاسل في 

دوري األضواء منذ 1959 عندما نال اللقب. 

لقطة من مواجهة الفريقني

ولفرهامبتون يخطف فوزًا قاتاًل
 من نيوكاسل في »البرمييرليغ«

 ثورة تغيير في بوكا بعد السقوط أمام ريفر
قالت صحيفة الناسيون األرجنتينية أمس 
اإلثنني إن نادي بوكا جوينورز األرجنتيني سيقوم 
بثورة تغييرات ضخمة بعد اخفاقه أمس األول  في 
التتويج بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس، التي 

كانت أبرز أهدافه للموسم احلالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الالعبني لن 
يستمروا بني صفوف الفريق، وسيكون الكولومبي 
ايدوين كاردونا هو أول الراحلني، بعد أن انقضت 

مدة إعارته من نادي مونتيري املكسيكي.
يذكر أن هناك بند في عقد إعارة كاردونا يتيح 
لبوكا جوينورز شراؤه في نهاية املدة، ولكن يبدو 

أن النادي األرجنتيني لن يقدم على هذه اخلطوة 
وسيترك الالعب ليعود إلى صفوف ناديه القدمي.

وباإلضافة إلى كاردونا، هناك العبون من العيار 
الثقيل سيغادرون ريفر بليت أيضاً، مثل كريستيان 

بافون وويلمار باريوس وناهيتان نانديز.
وتلقى ال��الع��ب��ون امل��ذك��ورون ع��روض��اً مهمة 
لالنتقال إلى صفوف أندية أخرى، أغلبها في القارة 
األوروبية، مما سيتيح لبوكا جونيورز االستفادة 

مادياً بشكل كبير من بيعهم.
وكشفت الناسيون أيضاً أن جنم الفريق، داريو 
بينديتو، سيكون ضمن قافلة الراحلني هذا املوسم 

ولكن إلى الدوري األمريكي لكرة القدم.
ول���ن ي��ك��ون ك��ارل��وس تيفيز، أي��ق��ون��ة بوكا 
جوينويرز، مبنأى هو األخر عن ثورة التغيير في 
النادي األرجنتيني، إذ أكدت الصحيفة أن الالعب 
الكبير قد يقرر االعتزال بعد أن أخفق في مناسبتني 
التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس عامي 2016 

و2018.
وع��ل��ى ج��ان��ب أخ���ر، ق��رر امل��دي��ر الفني لبوكا 
جونيورز، جويرمو باروس سكوليتو، الرحيل عن 
الفريق هذا املوسم بسبب عدم شعوره بدعم مجلس 

إدارة النادي له، على حد قوله.

ميالن فشل في جتاوز عقبة تورينو

شتوتغارت شباك  في  بثالثية  »البوندسليغا«  وصافة  يستعيد  مونشنجالدباخ 
أحرز بروسيا مونشنجالدباخ ثالثة أهداف في غضون 
15 دقيقة لينتصر -3صفر على ضيفه شتوتغارت يوم 
األحد ويستعيد املركز الثاني في دوري الدرجة األولى 

األملاني لكرة القدم بفوزه الرابع في آخر خمس مباريات.
وس��ج��ل رف��ائ��ي��ل وف��ل��وري��ان ن��وي��ه��اوس ه��دف��ني في 
الدقيقتني 69 و77 ليمهدا الطريق أمام مونشنجالدباخ 

قبل أن يهز الفرنسي بنجامني بافارد الفائز بكأس العالم 
شباك فريقه شتوجتارت قبل ست دقائق من النهاية.

وهذا هو الفوز العاشر على التوالي ملونشنجالدباخ 
على أرضه.

وأهدر صاحب األرض العديد من الفرص قبل أن يبعث 
البديل رفائيل احلياة في هجوم فريقه ويفتتح التسجيل.

وعاد مونشنجالدباخ إلى املركز الثاني متأخرا بسبع 
نقاط عن بروسيا دورمتوند املتصدر الذي تغلب 1-2 

على مستضيفه شالكه في قمة إقليم الرور يوم السبت.
ويأتي بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي انتصر -3
صفر على نورمبرج يوم السبت في املركز الثالث برصيد 

27 نقطة متأخرا بنقطتني عن مونشنجالدباخ. 


