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تراجع خلف ليفربول املتصدر بخمس نقاط ..وفوز باهت ليونايتد

نوريتش يصدم مانشستر سيتي بثالثية في «البرمييرليغ»

ممتازا“.
وضاعف أصحاب األرض التقدم من هجمة
مرتدة عندما انطلق بوكي بالكرة ليبعد كايل
ووك��ر م��داف��ع سيتي ع��ن م��رك��زه قبل أن ميرر
لتود كانتويل غير املراقب الذي أسكن الكرة في
الشباك اخلالية.
وأضاف مكلني ”بدأنا بطريقة تتسم باملغامرة
وكنا نعرف أنهم (العبو سيتي) سيستحوذون
على الكرة كثيرا .كنا ندرك أن الهجمات املرتدة
والكرات الثابتة ستكون حاسمة بالنسبة لنا وقد
سارت األمور على نفس املنوال“.
وقلص سيرجيو أجويرو الفارق قبل نهاية
الشوط األول بلحظات بعد أن وجد مساحة بني
قلبي دفاع نوريتش ليسجل اثر متريرة عرضية
م��ن ب��رن��اردو سيلفا وي��ح��اف��ظ على مسيرته
بالتسجيل في كل مباراة في الدوري هذا املوسم
حتى اآلن.
وأه��دى نيكوالس اوتاميندي مدافع سيتي
املنافس نوريتش الهدف الثالث عندما فقد الكرة
وسمح إلمي��ي بوينديا بانتزاعها منه ليمرر
لبوكي الذي سجل هدفه الثالث هذا املوسم بينما

ك��ان امل��درب ج��واردي��وال يستشيط غضبا على
مقاعد البدالء.
ودف��ع رودري ،املنضم ملانشستر سيتي في
صفقة قياسية ،املباراة نحو نهاية مثيرة عندما
سدد محرزا أول هدف له مع النادي لكن نوريتش
متاسك ليقتنص الثالث نقاط.
وقال دانييل فاركه مدرب نوريتش ”ال ميكنني
أن تكون إشادتي بالروح والعقلية التي ظهر بها
الالعبون كافية ألننا مررنا بأسبوع معقد على
نحو ال يصدق” .كان يوما عظيما بالنسبة لنا
وللنادي بأكمله وللمشجعني .ملعب كارو رود
ك��ان يهتز وه��ذا االنتصار نهديه مل�لاك الفريق
ألنهم أناس يتسمون باللطف وال ميكن أن نحلم
بوجود مالك أفضل من هؤالء“.
وتركت النتيجة مانشستر سيتي متراجعا
ب��ف��ارق خمس ن��ق��اط خلف ليفربول املتصدر
بينما تقدم نوريتش ،الذي بات أول فريق صاعد
لدوري األضواء يهزم سيتي في الدوري املمتاز
خالل حقبة جوارديوال ،للمركز .12
وتقدم مانشستر يونايتد إلى املركز الرابع
بعد أن سجل ماركوس راشفورد هدفاً من ركلة

ج��زاء ليقوده للفوز  0-1على ليستر سيتي
باستاد أولد ترافورد.
ولم يكن أداء يونايتد ،الذي لعب بدون الثنائي
املصاب بول بوغبا وأنطوني مارسيال ،مقنعا
لكن املدرب أولي جونار سولشار سيكون سعيدا
بتحقيق ثاني انتصار هذا املوسم ليرفع رصيده
إلى ثماني نقاط.
وبعد أن تصدى كاسبر شمايكل حارس ليستر
لتسديدة قوية من أندرياس بيريرا من ركلة حرة،
جنح يونايتد في التقدم في الدقيقة الثامنة.
وسقط راش��ف��ورد أثناء م��ط��اردة ك��رة ضالة
داخ��ل املنطقة بعد التحام م��ع التركي ش��االر
سويونش مدافع ليستر ،ليشير احلكم مارتن
أتكينسون إلى عالمة اجلزاء.
وأض���اع يونايتد آخ��ر ركلتي ج��زاء ل��ه هذا
املوسم ،مبا في ذلك ركلة جزاء نفذها راشفورد
أمام كريستال باالس الشهر املاضي ،لكن مهاجم
إجنلترا لم يخطئ هذه املرة.
واق��ت��رب راش���ف���ورد م��ن إض��اف��ة ه���دف ث��ان
بتسديدة من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل
سبع دقائق على النهاية.

إنتر ميالن يتخطى أودينيزي ويرتقي لصدارة «الكالتشيو» بعد تعثر يوفنتوس
أحرز ستيفانو سينسي هدفا بضربة رأس
ليقود إنتر ميالن للفوز 1-صفر على أودينيزي
ومواصلة بدايته املثالية للموسم وتصدر دوري
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم أول من أمس
وطُ ����رد رودري���ج���و دي ب���ول الع���ب وس��ط
أودينيزي ببطاقة حمراء مباشرة بسبب صفع
أنطونيو كاندريفا في احتكاك ب��دون ك��رة في
الشوط األول.
وانقض سينسي على متريرة عرضية رائعة
من دييجو جودين ولعب الكرة بضربة رأس
رائعة قبل نهاية الشوط األول وهو ما كان كافيا
ليفوز إنتر للمرة الثالثة على التوالي حتت قيادة
املدرب أنطونيو كونتي.
لكن كونتي لم يشعر بالرضا التام عن األداء
وقال حملطة (دازن) التلفزيونية ”كان يجب أن
نكون حاسمني بشكل أكبر وننهي املباراة مبكرا
لكن بدال من ذلك عانينا كثيرا“.
وأضاف ”أقرأ الكثير من الهراء في الصحف
لكن احلقيقة أن��ه ال يوجد أي ش��يء سهل ولن
نتعامل مع أي ش��يء باعتباره مضمونا .كل
مباراة متثل صراعا ولقد تطور كثيرا مستوى
املنافسة في الدوري اإليطالي“.

فرحة ستيفانو سينسي بهدفه في مرمى أودينيزي

وجت���اوز إنتر منافسه يوفنتوس بعد أن
جمع تسع نقاط عقب تعادل حامل اللقب سلبيا

مع مستضيفه فيورنتينا في وقت سابق يوم
السبت.

ويحتل أودينيزي املركز  14بعد أن جمع
ثالث نقاط من أول ثالث مباريات في املوسم.
وكان فريق كونتي يدرك أن الفوز سيمنحه
الصدارة بفارق نقطتني بعد تعثر غرميه حامل
اللقب وأظ��ه��ر الفريق خطورته بشكل مبكر
وأطلق ماتيو بوليتانو تسديدة ارتدت من القائم
بعد خمس دقائق.
ومتكن الفريق ال��زائ��ر من حتقيق مفاجأة،
عندما فاز على ميالن في اجلولة االفتتاحية،
لكنه تعرض لضربة بعدما أظهر حكم الفيديو
املساعد أن دي ب��ول اعتدى على كاندريفا في
الدقيقة  34ليتلقى الع��ب منتخب األرجنتني
بطاقة حمراء مباشرة.
واح��ت��اج إن��ت��ر إل��ى عشر دق��ائ��ق فقط لكي
يستغل األفضلية العددية وقابل سينسي كرة
عرضية من جودين ووضعها برأسه قوية في
املرمى.
وك����اد أليكسيس س��ان��ش��ي��ز ،امل��ن��ض��م من
مانشستر يونايتد على سبيل اإلعارة ،أن يترك
بصمته في أول مباراة مع إنتر لكن احلارس
خ��وان موسو تصدى ببراعة حملاولة الالعب
التشيلي.

الشارقة بط ًال للسوبر اإلماراتي على حساب األهلي
توج الشارقة ،بطالً لكأس سوبر اخلليج العربي
لكرة القدم ،للمرة األول��ى في تاريخه ،بعد فوزه
على ش��ب��اب األه��ل��ي  3-4ب��رك�لات الترجيح من
نقطة اجلزاء ،في املباراة التي انتهى وقتها األصلي
بالتعادل بدون أهداف ،على ستاد آل مكتوم بنادي
النصر بدبي.
ونال الشارقة للمرة األول��ى ،كأس السوبر في
عصر االح��ت��راف ،وت��وق��ف رصيد شباب األهلي
من البطولة عند  4ألقاب توج بها مواسم -2008
 2015-2014 ،2014-2013 ،2009و-2016
 .2017جاءت بداية املباراة ساخنة ومثيرة ،وظهر
شباب األهلي األكثر خطورة على امل��رم��ى ،وكاد
العبه لوفانور أن يفتتح التسجيل في الدقيقة
 ،10ولكنه تباطأ في اللمسة األخيرة بعد انفراده
بحارس الشارقة ،ليشتتها الدفاع من أمامه.
وأج��رى شباب األهلي تغييرا ً اضطراريا في
الدقيقة  ،12بخروج ماجد حسن لإلصابة ونزول
الالعب عبد الله النقبي ،وحتسن أداء الشارقة بعد
هذا التغيير وسيطر على منطقة وسط امللعب ،وبدأ
مبادلة منافسه الهجمات.
والح��ت اخلطورة األول��ى للشارقة في الدقيقة
 ،25بانطالقة وتسديدة من كوناردو ،وأمسكها
ح��ارس شباب األه��ل��ي ماجد ناصر على مرتني،
ليتوازن األداء بني الفريقني بعد تلك الهجمة ،مع
اعتماد شباب األهلي على الهجمات املرتدة.
وتلقى الشارقة ضربة موجعة ،بطرد مدافعه
احلسن صالح ،العتدائه بالضرب على عبد العزيز
هيكل ،مدافع شباب األهلي ،ليكمل الشارقة املباراة
بعشرة العبني من الدقيقة .32
وارتد العبو الشارقة بطل دوري اخلليج العربي

كبار «التنس» في النسخة
األولى لكأس االحتاد
«الثالثة الكبار» ،روجيه فيدرر ورافاييل نادال ونوفاك
دجوكوفيتش سيشاركون في النسخة األولى من كأس احتاد
العبي التنس احملترفني في أستراليا.
وقال احتاد الالعبني احملترفني إن كل املصنفني العشرة
األوائل و 27من أول  30مصنفا ً على العالم سيشاركون في
البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها  15مليون دوالر وتقام
في برزبني وبيرث وسيدني بني يومي الثالث و 12يناير
.2020
وذك��ر كريس كيرمود رئيس االحت��اد في بيان «مشاركة
املصنفني األوائل في البطولة العاملية اجلديدة أمر محوري
ليبدأ املوسم اجلديد من بطوالت االحت��اد بأفضل طريقة
ممكنة».
كما أكد آن��دي م��وراي ،املصنف األول على العالم سابقاً
والساعي الستعادة مستواه بعد جراحة في الفخذ ،مشاركته
مع بريطانيا بجانب كايل إدموند.
وتأهلت  18دولة إلى البطولة من الدور األول أمس اجلمعة
بينما حصلت أستراليا صاحبة الضيافة على بطاقة دعوة.
وستنضم خمس دول أخرى بعد تصفيات يوم  13نوفمبر.
وسيتم توزيع  24فريقاً على  6مجموعات تتألف كل
مجموعة من أربعة فرق .ويتأهل أصحاب الصدارة باإلضافة
إل��ى أفضل فريقني احتال املركز الثاني إل��ى النهائيات في
سيدني.
وتضم كل مواجهة مباراتني للفردي وأخرى للزوجي.

شيكاغو فاير يكتسح داالس
برباعية في الدوري األميركي

لقطة من مباراة مانشستر سيتي ونوريتش

تغلب نوريتش سيتي ،املبتلى بالكثير من
اإلص��اب��ات ،على مانشستر سيتي حامل اللقب
بنتيجة  2-3في املباراة التي جرت بينهما ضمن
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أول من
أمس في لقاء شهد تسجيل املهاجم تيمو بوكي
لهدف وتهيئة آخ��ر في انتصار ال ينسى على
ملعب كارو رود.
وغ��اب  11العبا عن تشكيلة نوريتش ،في
ظل معاناة الكثيرين من إصابات خالل العطلة
ال��دول��ي��ة ،لكن ه��ذا ل��م يوقف الفريق الصاعد
ل��دوري األض��واء عن إن��زال أول هزمية بالعبي
املدرب بيب جوارديوال هذا املوسم.
انتزع نوريتش التقدم في الدقيقة  18من ركلة
ركنية وصلت إلى القائم القريب ليسكنها كيني
مكلني في الشباك محرزا أول أهدافه في الدوري
املمتاز.
وق��ال مكلني في مقابلة عقب نهاية املباراة
”ال اعتقد أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن لدينا
فرصة لكننا خضنا املباراة بروح قتالية .عانينا
من الكثير من اإلصابات لكننا لم نلجأ لهذا كعذر.
منلك تشكيلة جيدة وب��دالء جيدين وكان األداء

رياضة

سجل املهاجم األمريكي املخضرم تشارلز سابوجن هدفني
ليقود فريقه شيكاغو فاير إلى فوز ساحق ( ،)0-4على
داالس أول من أمس في دوري كرة القدم األمريكي للمحترفني
أيضا فوز نيويورك سيتي على سان خوسيه
وال��ذي شهد ً
إيرثكويكس (.)1-2
وسجل سابوجن هدفيه في الدقيقتني السابعة و 29فيما
سجل الهدفني اآلخرين الالعبان برزمييسالف فرانكوفيسكي
ونيمانيا نيكوليتش في الدقيقتني  16و.39
ورفع شيكاغو فاير رصيده إلى  36نقطة في املركز التاسع
مبجموعة الشرق وجتمد رصيد داالس عند  43نقطة في
املركز السادس مبجموعة الغرب.
نيويورك سيتي وسان خوسيه إيرثكويكس
وفي مباراة أخرى بنفس اجلولى ،قلب نيويورك سيتي
تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمني ( )1-2على سان خوسيه
إيرثكويكس.
وتقدم إيرثكويكس بهدف سجله كريس وندلوسكي في
الدقيقة  20ورد نيويورك سيتي بهدفني سجلهما كيتون
باركس وألكسندرو ميتريتا في الدقيقتني  41و.44
وعزز نيويورك سيتي صدارته ملجموعة الشرق رافعً ا
رصيده إلى  57نقطة ،فيما جتمد رصيد إيرثكويكس عند 44
نقطة في املركز اخلامس ،بعدما مني بالهزمية الثانية على
التوالي ،وهي الرابعة للفريق مقابل انتصارين فقط في آخر
 6مباريات خاضها باملسابقة.

فالمنجو يبتعد بصدارة
الدوري البرازيلي
واصل فالمنجو انطالقته الناجحة في الدوري البرازيلي،
وعزز الفريق صدارته للبطولة بالفوز على سانتوس بهدف
دون رد ،أول من أمس.
ورفع فالمنجو رصيده إلى  42نقطة في الصدارة بعدما
حقق انتصاره السادس على التوالي ليوسع الفارق مع
سانتوس صاحب املركز الثاني إلى خمس نقاط.
وسجل جابرييل سانتانا بينتو الهدف الوحيد للمباراة
في الدقيقة  ،44فيما فشل الفريقان في هز الشباك على مدار
الشوط الثاني من املباراة.

بنفيكا يعبر فيسنتي
في الدوري البرتغالي
فاز بنفيكا ،حامل اللقب ،على ضيفه جل فيسنتي بهدفني
دون رد ،ضمن م��واج��ه��ات اجل��ول��ة اخل��ام��س��ة ب��ال��دوري
البرتغالي ،التي أقيمت أول من أمس.
وعلى ملعب (النور) اكتفى الفريق العاصمي بهدف متأخر
في الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول ومبساعدة النيران
الصديقة عن طريق البرازيلي إيجور نوجيرا.
ومع بداية الشوط الثاني ،عزز لويس ميجيل ألفونسو
<بيتزي> من تقدم حامل اللقب في الدقيقة .53
وبعد أن حقق انتصاره الثاني تواليا ،الرابع هذا املوسم
مقابل خسارة وحيدة على يد بورتو ،رفع بنفيكا رصيده من
النقاط إلى  12في املركز الثاني.
بينما تكبد جل فيسنتي خسارته الثانية ه��ذا املوسم،
ليفشل الفريق في حتقيق االنتصار للجولة الرابعة تواليا،
بعد تعادلني وخسارة.

الغرافة يرتقي للوصافة
بثالثية في قطر
جانب من تتويج نادي الشارقة بالسوبر اإلماراتي

في املوسم املاضي ،للدفاع بالكامل في ظل النقص
العددي ،مع محاولة تنظيم هجمات في املساحات
اخلالية بدفاعات شباب األهلي.
وفاجأ محمد جمعة ،مهاجم شباب األهلي ،بطل
ك��أس رئيس اإلم���ارات امل��وس��م امل��اض��ي ،اجلميع
بتسديدة قوية وأنقذها ح��ارس الشارقة ع��ادل
احلوسني ،لتبقى شباك الفريقني ع��ذراء وينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
وحافظ الفريقان على طريقة األداء مع انطالقة

الشوط الثاني ،مع ضغط هجومي متواصل من
شباب األهلي ،وتكتل دفاعي كامل من الشارقة في
منتصف ملعبه ،مع محاوالت تنظيم هجمات مرتدة
لم تشكل أي خطورة .ورغم الضغط املتواصل من
شباب األهلي ،إال أنه ظل عاجزا عن تشكيل خطورة
حقيقة على مرمى الشارقة ،في ظل االلتزام والروح
القتالية العالية التي لعب بها دفاع الشارقة ،ومن
ورائهم حارس املرمى عادل احلوسني.
وسدد ليوناردو ،العب شباب األهلي ،كرة قوية

بجوار القائم في الدقيقة  ،72ومع اقتراب املباراة
من نهايتها ،زادت االلتحامات القوية بني الالعبني،
والكرات الثابتة حول منطقة جزاء الشارقة بدون
استغالل من شباب األهلي.
ولم ينجح أي من الفريقني في زي��ارة الشباك،
لينتهي الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي،
ويتم االح��ت��ك��ام إل��ى رك�لات الترجيح م��ن نقطة
اجلزاء ،والتي ابتسمت للشارقة ليتوج بأولى ألقاب
املوسم اإلماراتي اجلديد.

حقق فريق الغرافة ،فوزًا مثيرًا على نظيره قطر بنتيجة ،1-3
أول من أمس على ملعب جاسم بن حمد ،في إطار مباريات األسبوع
الثالث من بطولة دوري جنوم قطر.
سجل أهداف الغرافة ،أحمد عالء في الدقيقة  ،40وعثمان اليهري
هدفني في الدقيقتني  67و.73
في حني أحرز هدف نادي قطر الوحيد ،راشيدوف في الدقيقة
.37
وبهذه النتيجة ،رفع الغرافة رصيده الى  7نقاط في املركز الثاني
في جدول الترتيب بفارق األهداف عن العربي املتصدر ،في حني ظل
قطر بال رصيد من النقاط في املركز قبل األخير في جدول الترتيب.
جاءت املباراة قوية ومثيرة من جانب العبي الفريقني ،وجنح
قطر في التقدم مبكرًا بهدف ،ولكن لم يستطع احلفاظ على تقدمه
حتى سرعان ما عاد الغرافة وتعادل وجنح في انتزاع االنتصار في
الشوط الثاني.
واستحق الغرافة ،االنتصار ألنه كان األفضل في الشوط الثاني
وهدد مرمى حارس قطر كثيرًا في اللقاء وسجل هدفني.

