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أن��ق��ذ املهاجم ال��دول��ي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس 
م��ن اخل���س���ارة أم����ام مضيفه روم��ا 
بتسجيله ثنائية التعادل 2-2 األحد 
في املرحلة الثانية من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم التي شهدت مواصلة كل من 
ن��اب��ول��ي وم��ي��الن النطالقته القوية 
بتحقيقهما للفوز الثاني على التوالي 
عندما تغلب األول على ضيفه جنوى 
بنصف دزي��ن��ة نظيفة م��ن االه���داف، 
والثاني على مضيفه كروتوني -2

صفر.
في املباراة األولى، فرض الفرنسي 
ج���وردان فيرتو ورون��ال��دو نفسيهما 
بتسجيلها االه����داف االرب��ع��ة لقمة 
امل��رح��ل��ة ع��ل��ى امل��ل��ع��ب األومل���ب���ي في 

العاصمة اإليطالية.
ودفع مدرب يوفنتوس اجلديد العب 
وسطه الدولي السابق أندريا بيرلو 
بالوافد اجلديد على سبيل االعارة من 
ري��ال مدريد االسباني الدولي ألفارو 
مورتا أساسيا قبل أن يخرجه مطلع 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي للدفع بالبرازيلي 

دوغالس كوستا )58(.
وك��ان روم��ا البادئ بالتسجيل من 
ركلة ج��زاء حصل عليها اث��ر ملسة يد 
على الع��ب الوسط الدولي الفرنسي 
أدري���ان رابيو بعد تسديدة ملواطنه 
فيرتو من خ��ارج املنطقة فانبرى لها 
االخير بنجاح فيما حصل االول على 

بطاقة صفراء )31(.
وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء 
مماثلة اث��ر ملسة ي��د على لورنتسو 
بيليغريني فانبرى لها االختصاصي 

رونالدو بنجاح مدركا التعادل )44(.
وه��و الهدف الثاني لرونالدو هذا 
املوسم بعد االول في مرمى سمبدوريا 

)3 -صفر( في املرحلة االولى.
وه��ي امل���رة ال��راب��ع��ة ف��ي مسيرته 
االحترافية التي ينجح فيها ال��دون 
في هز الشباك في املرحلتني االول��ى 
والثانية للموسم بعد 2009 و2011 
و2014. لكن فرحة رونالدو ومدربه 
اجل��دي��د أن��دري��ا بيرلو ل��م ت��دم سوى 
دقيقتني حيث جن��ح فيرتو ف��ي منح 
التقدم مجددا لفريق العاصمة بتسديدة 
بيسراه من داخل املنطقة اثر متريرة من 
الدولي األرميني هنريخ مخيتاريان 
)45+1(. وتلقى يوفنتوس ضربة 
موجعة ب��ط��رد الع��ب وس��ط��ه رابيو 
لتلقيه االن���ذار الثاني اث��ر خطأ على 
مخيتاريان بيد ان النقص العددي لم 
مينعه من ادراك التعادل عبر جنمه 
رون��ال��دو بضربة رأسية اث��ر متريرة 

عرضية من البرازيلي دانيلو.
سداسية نابولي

وفي الثانية، بكر نابولي بالتسجيل 
ع��ب��ر ال���دول���ي املكسيكي هيرفينغ 
لوسانو في الدقيقة العاشرة عندما 
تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي 
البلجيكي دريس مرتنز سددها بقوة 

من مسافة قريبة داخل املرمى.
وان��ت��ظ��ر ن��اب��ول��ي ال��ش��وط الثاني 
لتأمني انتصاره حيث ع��زز الدولي 
البولندي بيوتر زيلينسكي التقدم 
مطلعه مستغال ك���رة ب��ال��ك��ع��ب من 
النيجيري فيكتور اوسيمهني )46(، 
قبل أن يضيف مرتنز الهدف الثالث في 
الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل 

املنطقة اثر متريرة من زيلينسكي.
وسجل لوسانو هدفه الشخصي 
الثاني وال��راب��ع ف��ي الدقيقة 65 اثر 
تلقيه ك��رة داخ��ل املنطقة م��ن مرتنز 

خلف الدفاع فسددها بيمناه على يسار 
احل����ارس، وس��ج��ل ال��ب��دي��ل املقدوني 
الشمالي إلييف امل��اس اخلامس كرة 
داخ���ل املنطقة م��ن االل��ب��ان��ي السيد 
هيساي فلعبها بيمناه ف��ي ال��زاوي��ة 
اليسرى البعيدة )69(، قبل أن يختم 
البديل االخر ماتيو بوليتانو املهرجان 
مبجهود ف��ردي رائ��ع انهاه بتسديدة 
ق��وي��ة ف��ي ال��زاوي��ة اليمنى البعيدة 

للحارس )72(.
وف��ي الثالثة، اقتنص ميالن ركلة 
جزاء في الدقيقة االخيرة من الشوط 
االول اث��ر عرقلة ال��دول��ي الكرواتي 
أنتي ريبيتش داخ��ل املنطقة فانبرى 
لها ال��دول��ي العاجي ف��ران��ك كيسييه 
ب��ن��ج��اح، ق��ب��ل أن يضيف اإلس��ب��ان��ي 
املغربي األصل ابراهيم دياز املعار من 
ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 
50 مستغال ك��رة خاطئة م��ن مدافع 
كروتوني فتابعها بيمناه من مسافة 

قريبة داخل املرمى.
وحقق ساسوولو فوزه الثاني على 
التوالي ايضا عندما تغلب على مضيفه 
سبيتسيا ال��واف��د حديثا ال��ى دوري 

االضواء 1-4.
وكان ساسوولو البادئ بالتسجيل 
عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش في 
الدقيقة 12، وأدرك البلغاري أندري 
غاالبينوف التعادل في الدقيقة 31، 
قبل أن يسجل الضيوف ثالثية في 
الشوط الثاني تناوب على تسجيلها 
دومينيكو ب��ي��راردي )64 م��ن ركلة 
ج��زاء( والفرنسي غريغوري ديفريل 

)66( وفرانشيسكو كابوتو )76(.
وح��ذا هيالس فيروس حذو ميالن 
ونابولي وساسوولو وحقق ب��دوره 
الفوز الثاني تواليا بعد االول��ى على 

روما عندما اعتبر االخير خاسرا صفر-
3 الشراكه العبا غير مؤهل هو الغيني 
أمادو دي��اوارا في املباراة التي تعادال 

فيها سلبا في املرحلة االولى.
وتنص ق��وان��ني االحت���اد االيطالي 
على وج��وب تسجيل جميع الالعبني 
الذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما في 
قائمة تضم 25 العبا يتم إرسالها له 
قبيل انطالق املوسم متهيدا ملشاركتهم 

في الدوري.
وخلت القائمة التي تقدم بها نادي 
العاصمة من العب وسطه دياوارا الذي 
احتفل بعيد ميالده ال�23 في 17 يوليو 

املنصرم.
وتغلب هيالس فيرونا على ضيفه 
اودينيزي بهدف وحيد سجله أندريا 

فافيلي في الدقيقة 58.

لقطة من مباراة يوفنتوس وروما

دوري أبطال آسيا.. برسيبوليس 
والنصر يكمالن عقد ربع النهائي ثنائية ايكاردي تؤكد صحوة سان جيرمان في الدوري الفرنسي

سجل املهاجم االرجنتيني م��اورو 
اي��ك��اردي ثنائية ليقود س��ان جرمان 
الى فوز ثالث تواليا على رينس -2
صفر خ��ارج ملعبه في ختام املرحلة 

اخلامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وك����ان ف��ري��ق ال��ع��اص��م��ة استهل 
م���ش���واره ف��ي ال�����دوري ه���ذا امل��وس��م 
بخسارتني تواليا امام لنس ومرسيليا 
قبل ان يحقق ثالثة انتصارات مؤكدا 

صحوته في الفترة االخيرة.
واشرك مدرب سان جرمان االملاني 
ت��وم��اس توخل رب��اع��ي خ��ط الهجوم 
املؤلف من كيليان مبابي وايكاردي 
والبرازيلي نيمار واالرجنتيني انخل 
دي ماريا علما بان االخير خاض اخر 
مباراة له قبل ايقافه ارب��ع مباريات 
لبصقه على اح��د العبي مرسيليا في 

مباراة الكالسيكو.
وج���اء ه��دف اي��ك��اردي االول بعد 
مجهود ف��ردي من مبابي ال��ذي راوغ 
العبني قبل ان ميرر باجتاه االرجنتيني 
فتخلص االخير من احد املدافعني قبل 
ان ي��س��دد على مي��ني ح���ارس رينس 

الصربي بريدراغ رايكوفيتش )9(.
وكاد ايكادري يضيف الهدف الثاني 
اث��ر متريرة متقنة داخ��ل املنطقة من 
مواطنه دي ماريا لكن حارس رينس 
انقذ املوقف ببراعة من خالل رد فعل 
سريع ))17(. وسيطر فريق العاصمة 
الفرنسية بشكل كبير حتى بلغت 
نسبة استحواذه 71 في املئة بعد مرور 

نصف ساعة.
وق��ام نيمار مبجهود ف��ردي رائ��ع 
تخطى فيه مدافعني لكنه سدد خارج 

اخلشبات الثالث )43(.

وم��رة جديدة م��رر االملاني يوليان 
دراكسلر كرة ماكرة داخل املنطقة الى 
مبابي قبل ان ميررها االخير متقنة 
باجتاه ايكاردي املتربص امام املرمى 
فتابعها داخ��ل الش��ب��اك م��ع��ززا تقدم 

فريقه )62(.
واض��اع مبابي فرصة سهلة عندما 
قاد نيمار هجمة مرتدة سريعة فمررها 

بينية رائعة باجتاه البديل االسباني 
بابلو سارابيا ومنه ال��ى مبابي امام 
املرمى لكن االخير سدد مبحاذاة القائم 

االمين )83(.
فوز ملوناكو املنقوص

وتخطى موناكو اكماله امل��ب��اراة 
بتسعة العبني اعتبارا من الدقيقة 67 

ليخرج فائزا على ضيفه ستراسبورغ 
3-2 بصعوبةز

وارتقى موناكو الذي استلم تدريبه 
الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن 
ميونيخ االملاني سابقا مطلع املوسم 
احل��ال��ي، ال��ى املركز اخلامس مع 10 
نقاط بفارق 3 نقاط عن رين املتصدر 
ال��ذي احل��ق خسارة قاسية بشريكه 

سانت اتيان بثالثية نظيفة في عقر دار 
االخير السبت.

وج��اء ف��وز موناكو بفضل ثنائية 
لهدافه وسام بن يدر )9 و53( واخر 
ل��روب��ن أغ��وي��الر )45(، مقابل هدف 

للمغربي املهدي الشاهيري )46(.
وكان موناكو في طريقه الى حتقيق 
فوز سهل لكن االمور بدأت تتعقد امامه 
عندما طرد العبه اوريليان تشواميني 
حلصوله على بطاقة ص��ف��راء ثانية 
)53(، ثم حلق به الى غرف املالبس 

زميله اكسل ديساسي )67(.
وجن��ح س��ت��راس��ب��ورغ ف��ي تقليص 
الفارق بركلة جزاء سددها لودوفيك 
اجورك بنجاح )70( لكنه لم يتمكن من 
ادراك التعادل رغم النقص العددي في 

صفوف منافسه.
واش���اد م���درب م��ون��اك��و كوفاتش 
بالعبيه بقولهم »نعم، لقد كان البعو 
فريقي اب��ط��اال. ان��ا ف��خ��ور ب��ه��م. لدي 

مجموعة من الالعبني صغار السن«.
بدا فريق االمارة املباراة بقوة واهدر 
املونتينيغري ستيفان يوفوتيتش 
فرصة سهلة للغاية بعد مرور دقيقتني 

واملرمى مشرع امامه.
لكن بن ي��در جنح في تبادل الكرة 
م��ع الهولندي كيفن ف��والن��د ليفتتح 

التسجيل بكرة عكسية.
وف��ي الدقيقة االخ��ي��رة من الشوط 
االول جنح اغويالر في اضافة الهدف 

الثاني من كرة راسية.
ولم تكن قد مرت دقيقة واحدة على 
الشوط الثاني حتى قلص ستراسبورغ 
النتيجة بواسطة املغربي الشاهري 

مستغال خطا دفاعيا ملوناكو.

فرحة العبي باريس سان جيرمان

فوز مثير للزمالك على اجلونة في الدوري املصري
حقق الزمالك ف��وزا مثيرا على ضيفه 
اجلونة 4-3 مبلعب القاهرة الدولي في 
املرحلة الثالثني من الدوري املصري لكرة 
القدم. وتقدم اجلونة عن طريق الزامبي 
والتر بواليا )14(، ورد الزمالك بثالثية 
تناوب على تسجيلها احمد السيد »زيزو« 
)39( ويوسف ابراهيم »اوب��ام��ا« )56( 

ومحمود عالء )66 من ركلة جزاء(.
وجن��ح ال��ض��ي��وف ف��ي إدراك التعادل 
بهدفي بواليا )75( ولؤى وائل )79(، قبل 
أن يسجل محمود عالءهدف الفوز للزمالك 

)90+5 من ركلة جزاء(.
وتقدم اجلونة عن طريق بواليا مستغال 
عرضية ع��م��رو عبد ال��ف��ت��اح »ع��م��وري« 
وتابعها برأسه على يسار محمود عبد 

الرحيم »جنش« )14(.
وضغط الزمالك بكل خطوطه سعيا 
الدراك ال��ت��ع��ادل وجن���ح زي���زو ف��ي ذل��ك 
بتسديدة خادعة من ركلة ح��رة مباشرة 

على يسار اسالم طارق )39(.

ورد العبو اجلونة بهجوم ضاغط وكاد 
لؤي وائ��ل يضيف الهدف الثاني برأسية 
اخرجها ح��ازم ام��ام من على خط املرمي 
)42(. ومنح اوباما التقدم للزمالك عندما 
استغل ك��رة عرضية للمغربي اش��رف 
بنشرقي وسددها على ميني اسالم طارق 

)56(، وعزز عالء بالثالث من ركلة جزاء 
اثر عرقلة زيزو داخل املنطقة )66(. وقلص 
بواليا الفارق عندما استغل ارتباك مدافعي 
الزمالك وسدد كرة على يسار جنش )75(، 
وجنح لؤى وائل في ادراك التعادل براسية 

على ميني جنش )79(.

لقطة من مباراة الزمالك واجلونة

باخ: رياضة الدراجات مصدر 
إلهام ألوملبياد طوكيو

أشاد األملاني توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية، 
مبسابقات ري��اض��ة ال��دراج��ات خ��الل أزم��ة ف��ي��روس كورونا 
املستجد، باعتبارها مصدر إلهام ألوملبياد 2020 في العاصمة 

اليابانية طوكيو، التي مت تأجيلها إلى العام املقبل.
وقال باخ أثناء حضوره بطولة العالم للدراجات على الطرق 
في مدينة إميوال بإيطاليا، األحد »لقد رأينا في األشهر املاضية 
أنه ميكنك تنظيم فعاليات رياضية في بيئة آمنة - بدون لقاح 
أيضا«. واختتم سباق فرنسا الدولي للدراجات )تور دي فرانس( 
في نهاية األس��ب��وع امل��اض��ي، لتتبعها مباشرة بطولة العالم 
للدراجات على الطرق كجزء من جدول زمني مكتظ ملسابقات 

الدراجات حتى نهاية العام احلالي.
وأكد باخ أن رياضة الدراجات لعبت »دورا مركزيا« في إظهار 
كيفية إجن��از األم��ور، مضيفا أن »جن��اح ه��ذه األح��داث مينحنا 

وجميع الرياضات الكثير من الثقة بالنفس«.
وتابع »أود أن أشكر املسؤولني، وخاصة )مجلس اإلدارة( 

االحتاد الدولي للدراجات، على حتملهم تلك املسؤولية«.
كان قد مت تأجيل األلعاب األوملبية في العاصمة اليابانية من 

الصيف احلالي إلى العام املقبل بسبب الوباء العاملي.
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»السيدة العجوز« يرد على تزوير اختبارات سواريز
أكد فابيو باراتيتسي، املدير الرياضي ليوفنتوس، 
أن ن��ادي��ه ل��م يرتكب أي خطأ ف��ي اخ��ت��ب��ار لويس 
سواريز، مشيراً في الوقت ذاته، أن ألفارو موراتا كان 

هدفاً للفريق قبل إيدين دجيكو مهاجم روما.
ومت اتهام يوفنتوس بالتزوير في اختبارات اللغة 
اإليطالية التي أجراها لويس سواريز، من أجل سرعة 

منحه اجلنسية اإليطالية والتعاقد معه.
وقال باراتيتشي، في تصريحاته لشبكة »سكاى 
س��ب��ورت إيطاليا«، ال��ي��وم األح���د: »ل��م نرتكب أي 
خطأ، كانت هناك فرصة أمامنا لضم لسواريز من 

برشلونة«.
وواصل: »تصرفنا وفًقا للقواعد وفي ضوء النهار، 

لذلك ال يوجد ما يدعو للقلق، أن��ا لست قاضًيا وال 
شرطًيا، لذلك ال أع��رف ما هو الوضع، وال أفكر في 

الطريقة التي يتعاملون بها مع التحقيق«.
وعن التعاقد مع موراتا بداًل من دجيكو، قال: »لقد 
قدمنا عرًضا ملوراتا أواًل هذا الصيف، لكن أتلتيكو 
مدريد رفض السماح برحيله على سبيل اإلع��ارة، 
فانتقلنا إلى دجيكو، ورمبا لو سارت األمور بشكل 
صحيح ألصبح العًبا في يوفنتوس، لكننا لم نتخلى 

عن موراتا وانضم لنا«.
وأمت فابيو باراتيتسي: »م��ورات��ا الع��ب مناسب 
متاًما خلصائص وطريقة فريق يوفنتوس، ونحن 

سعداء جًدا بعودته إلى هنا، هو واحد منا«.

رونالدو ينقذ يوفنتوس من اخلسارة.. ونابولي وميالن 
يواصالن انطالقتهما القوية في »الكالتشيو«

اكمل برسبوليس اإليراني والنصر السعودي عقد الفرق املتاهلة 
الى الدور ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوز 
الصعب على السد القطري 1 -صفر والثاني على مواطنه التعاون 
بالنتيجة ذاتها على ملعب املدينة التعليمية في الدوحة في ثمن 

النهائي.
وحل��ق برسيبوليس والنصر باالهلي السعودي وباختاكور 
االوزبكستاني اللذين تأهال السبت على حساب شباب االهلي 

االماراتي واستقالل طهران االيراني على التوالي.
في املباراة االولى، سيطر التعادل السلبي حتى الدقيقة 88 عندما 
خطف عيسى آل كثير هدف الفوز الثمني لصالح برسبوليس الذي 

طرد العبه سياماك نعمتي في الدقيقة األخيرة.
وكانت أول��ى الفرص لصالح السد بتسديدة لالسباني سانتي 
كاسورال داخل املنطقة من زاوية ضيقة تصدى لها احلارس حامد الك 

قبل أن يبعدها الدفاع اإليراني إلى رمية متاس )13(.
ورد الفريق االيراني بتوغل إلحسان بهلوان على اجلناح األيسر 
وأرس��ل كرة عرضية وصلت إلى وحيد أميري الذي سددها بجوار 
املرمى )17(. وفرض السد أفضلية ميدانية من ناحية االستحواذ على 
الكرة ومحاولة الضغط على مرمى برسبوليس، ولكن دون خطورة 

فعلية على املرمى، لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ولم يتغير الوضع كثيرا مع انطالق الشوط الثاني، حيث سيطر 

السد لكنه اصطدم بإغالق دفاعي من العبي الفريق اإليراني.
وكانت أبرز محاوالت السد بواسطة عبد الكرمي حسن الذي استلم 
الكرة خارج املنطقة وجرب حظه في التسديد فوق العارضة )54(، 
وتابع طارق سلمان كرة مرتدة من الدفاع اإليراني إثر ركلة ركنية 

بجوار القائم األيسر للمرمى )59(.
وفي املباراة الثانية، قاد املهاجم املغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه 
النصر الى الفوز على التعاون بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 
75. وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط األول، وكاد ان 
يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة ولكن كرة األرجنتيني غونزالو 

مارتيتيز مرت بجانب القائم )15(.
والحت فرصة أخرى للنصر عندما ارتقى البرازيلي مايكون لكرة 

وصلته من ركنية ولكنها مرت بجوار القائم )18(.
وتوالت فرص النصر وجاء دور عبد الفتاح عسيري ليضيع هدفا 

محققا عندما انفرد باملرمى ولكنه تعثر لتفقد الكرة خطورتها )35(.
ولم يتغير األداء في الشوط الثاني حيث واصل النصر أفضليته 
امليدانية وكان قريباً من التسجيل وسدد سلطان الغنام قذيفة قوية 

ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج امللعب )64(.
وبعد عدة محاوالت ترجم النصر أفضليته بهدف حمدالله الذي 

استقبل كرة عرضية ولعبها قوية داخل املرمى )75(.
وتهيأت فرصة أخرى للنصر ولكن كرة حمدالله مرت بجوار القائم 
)78(. وبحث التعاون عن التعادل وكاد أن يتحقق لوال تدخل دفاع 
النصر الذي أبعد الكرة للركنية )80( وانقذ حارس التعاون البرازيلي 
كاسيو مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة أمين يحيى وأمسكها 

ببراعة )87(.

املهاجم املغربي عبد الرزاق حمدالله سجل هدف النصر


