
نفذ فرانك كيسي العب وسط ميالن ركلة 
ج��زاء بنجاح ليقود فريقه للتعادل 2-2 
مع مستضيفه نابولي في دوري الدرجة 
األول��ى اإليطالي لكرة القدم ويحفظ ماء 
وج��ه ح��ارس مرمى فريقه جيانلويجي 
دوناروما الذي تسببت أخطاؤه في هدفي 

أصحاب األرض.
وبقي سجل ميالن خاليا م��ن الهزائم 
منذ استئناف املوسم وواصل طريقه نحو 
التأهل ل��ل��دوري األوروب���ي املوسم املقبل 
بعد مباراة ممتعة واج��ه خاللها جينارو 
جاتوسو م��درب نابولي ناديه القدمي من 

خارج خطوط امللعب ألول مرة.
ومثل املعتاد حفز جاتوسو، الذي أمضى 
12 عاما كالعب وعاما ونصف العام كمدرب 
في ميالن، العبيه بصياحه املستمر الذي 
ت��ردد ص��داه في أرج��اء استاد سان باولو 

اخلالي من اجلماهير.
وبهذه النتيجة بقي نابولي في املركز 
السادس برصيد 52 نقطة ويقل عنه ميالن 
بنقطتني في املركز السابع، وهو ما يكفيه 
للتأهل إل��ى ال���دوري األوروب���ي إذا أنهى 
نابولي - املتأهل بالفعل باعتباره بطال 
لكأس إيطاليا - املوسم في املراكز الستة 

األولى.
وقال جاتوسو الذي شعر بالغضب من 
العبي فريقه ”هذه أول م��رة أواج��ه فيها 

ميالن وكان هناك الكثير من املشاعر“.
وأض��اف ”يجب أن أشعر بالغضب من 
الالعبني، ألننا عندما نصنع الكثير من 
الفرص علينا وضع الكرة في الشباك لكن 

بدال من ذلك واجهنا صعوبات كبيرة“.

وب��دأ دون��اروم��ا املباراة جيدا وتصدى 
لعدة فرص من دري��س ميرتنز وخوسيه 
ك��اي��خ��ون بينما اص��ط��دم��ت ت��س��دي��دة من 
لورينتسو إنسيني بالقائم بعد أن أبدلت 

اجتاهها في ظل سيطرة مبكرة من نابولي.
لكن ميالن ه��و ال��ذي ه��ز الشباك أوال 
من أول هجمة حقيقية له في املباراة حني 
حول تيو هرنانديز متريرة أنتي ريبيتش 
العرضية إلى الشباك عند الزاوية البعيدة 

في الدقيقة 20.
واستمر تقدم ميالن 14 دقيقة فقط قبل 
أن يرتكب دون��اروم��ا خطأ غير معتاد، إذ 
فشل في اإلم��س��اك بتسديدة إنسيني من 
ركلة حرة لتصل الكرة إلى جيوفاني دي 

لورينتسو ليضعها في املرمى اخلالي.

وتقدم نابولي في الدقيقة 60 عندما 
مرر كايخون الكرة للوراء إلى ميرتنز الذي 
أطلق تسديدة ضعيفة باجتاه املرمى لكنها 

أبدلت اجتاهها ومرت من أسفل دوناروما.
وع��ادل ميالن النتيجة في الدقيقة 73 
بعد سقوط جياكومو بونافنتورا داخل 
منطقة اجل���زاء حت��ت ضغط م��ن نيكوال 

مكسيموفيتش.
وجتاهل احلكم مطالبات العبي نابولي 
مبراجعة الواقعة على الشاشة املوجودة 
خ��ارج امللعب ونفذ كيسي ركلة اجل��زاء 

بنجاح في شباك احلارس ديفيد أوسبينا.
ولعب ميالن بعشرة العبني في الدقائق 
األخ��ي��رة بعد ط��رد ألكسيس سامليكرز 

حلصوله على إنذارين في ثالث دقائق.

تلقى ب��ورمن��وث دف��ع��ة ل��الس��ت��م��رار في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعدما 
حّول تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على ليستر 
سيتي ليحقق ان��ت��ص��اره األول ف��ي عشر 

مباريات.
وك��ان ليستر مسيطرا على اللقاء بعد 
التقدم بهدف جيمي فاردي في الشوط األول 
لكن املباراة انقلبت رأسا على عقب في الشوط 

الثاني وسجل دومينيك سوالنكي هدفني.
وبالنسبة لليستر تعد الهزمية ضربة 

آلمال إنهاء املسابقة في املربع الذهبي.
وأدرك جونيور ستانيسالس التعادل 
لبورمنوث من ركلة ج��زاء في الدقيقة 66 
بعدما ارتكب احلارس كاسبر شمايكل خطأ 
ثم أخفق في التعامل مع تسديدة سوالنكي 

بعد دقيقة واحدة لتصبح النتيجة 1-2.
وازدادت األمور سوءا لليستر حيث تلقى 
امل��داف��ع ش���االر س��وي��وجن��و بطاقة حمراء 
مباشرة بعدما اعتدى على كالوم ويلسون 
عقب تسجيل الهدف الثاني مباشرة. وانهار 

ليستر بعد ذلك.
وس��دد ستانيسالس ك��رة ملست جوني 
إيفانز م��داف��ع ليستر ودخ��ل��ت امل��رم��ى في 
الدقيقة 83 قبل أن يختتم سوالنكي األهداف 

في اللحظات األخيرة.
ومع فوز أستون فيال في وقت سابق يوم 
االح��د، فإن بورمنوث بدأ املباراة في املركز 
قبل األخير بفارق ست نقاط عن واتفورد 

املوجود في بداية منطقة األمان.
لكن بعد حتقيق الفوز األول منذ مطلع 
فبراير شباط فإن بورمنوث تلقى دفعة قبل 
خ��وض آخ��ر ث��الث مباريات من أج��ل البقاء 
في دوري األض��واء للموسم السادس على 

التوالي. واجتاز بورمنوث منافسه أستون 
فيال م��رة أخ��رى ويحتل املركز 18 برصيد 
31 نقطة وبفارق ثالث نقاط خلف واتفورد 
ووس��ت هام يونايتد. ويلتقي واتفورد مع 

وست هام في اجلولة املقبلة.
وق��ال إي��دي ه��او م��درب ب��ورمن��وث ”كنا 
في حاجة إل��ى تغيير األم��ور بني الشوطني 
وام��ت��الك العقلية املطلوبة. حلسن احلظ 

حققنا االنتفاضة“.
وسيخرج ليستر من املربع الذهبي إذا 
ف��از مانشستر يونايتد على أرض���ه على 

ساوثامبتون.
ورف��ع ف��اردي رصيده إل��ى 23 هدفا في 
ال���دوري ه��ذا امل��وس��م بعد م��رور 23 دقيقة 

عندما أخفق لويد كيلي العب بورمنوث في 
إبعاد متريرة كليتشي إيهيناتشو وب��دا أن 

ليستر في طريقه للخروج بالفوز بسهولة.
لكن عندما س��دد شمايكل الكرة باخلطأ 
نحو ويلفريد ن��دي��دي، ال��ذي ارت��ك��ب خطأ 
ضد كالوم ويلسون، احتسبت ركلة اجلزاء 

وانقلبت األمور.
وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر ”لم 
أكن أتوقع حدوث ذلك لكن نحن لسنا أقوياء 

بالشكل الكافي للشعور باالسترخاء“.
وأض��اف ”كنا نسيطر على امل��ب��اراة لكن 
سمحنا للمنافس بدخول األجواء عن طريق 
ركلة اجلزاء وأنا محبط جدا بطريقة لعبنا 

منذ ذلك الوقت“.
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ناصر اخلاطر: هدفنا توفير جتربة استثنائية 
2022 للمشجعني خالل مونديال قطر 

أك���د ن��اص��ر اخل���اط���ر، ال��رئ��ي��س 
 FIFA التنفيذي لبطولة كأس العالم
قطر ٢٠٢٢™، أن جتربة استثنائية 
تنتظر مشجعي كرة القدم من أنحاء 
ال��ع��ال��م خ��الل منافسات النسخة 
املقبلة من املونديال في قطر، خاصة 
إمكانية حضور أكثر من مباراة في 
يوم واح��د، بفضل تقارب املسافات 

بني استادات البطولة.
وأك��د اخلاطر الرئيس التنفيذي 
لبطولة ك��أس العالم FIFA قطر 
٢٠٢٢™، خ���الل ن����دوة ح��واري��ة 
اس��ت��ض��اف��ه��ا م��ج��ل��س األع���م���ال 
ال��س��وي��س��ري ف��ي قطر عبر تقنية 
االت��ص��ال امل��رئ��ي، أن القائمني على 
تنظيم البطولة يبذلون قصارى 
جهدهم لضمان استمتاع املشجعني 
باملونديال األكثر تقارباً في املسافات 
في التاريخ احلديث لبطولة كأس 

.FIFA™ العالم
وأش����ار اخل��اط��ر خ���الل ال��ن��دوة 
التي شهدت مشاركة 21 من رؤساء 
م��ج��ال��س اإلدارات ف���ي ش��رك��ات 
مبجالس األعمال والغرف التجارية 
في قطر، إل��ى أن العمل يترّكز اآلن 
على اخلطط التشغيلية وضمان 
إتاحة جتربة مميزة للمشجعني ما 
سيجعل بطولة قطر ٢٠٢٢™ نسخة 

فريدة من املونديال.
وأض���اف اخل��اط��ر: “نود التأكد 
من خوض املشجعني جتربة شاملة 
في كل ما يتعلق بالتنقل وإمكانية 
ح��ض��ور أك��ث��ر م��ن م��ب��اراة ف��ي يوم 
واح��د. وستقام مناطق للمشجعني 
في مواقع استراتيجية، وستشهد 
بجانب ع��رض م��ب��اري��ات البطولة 
طائفة متنوعة م��ن األن��ش��ط��ة، مع 
ف��رص��ة ال��ت��ن��زه س��ي��راً ب��ني منطقة 

اخلليج الغربي وسوق واقف”.
وت��ن��اول��ت ال���ن���دوة احل���واري���ة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ف��رض��ه��ا انتشار 
ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د على 
مجتمع األعمال في قطر، ومن بينها 
االستعدادات الستضافة املونديال، 
وأك��د اخلاطر على مواصلة العمل 
في مشاريع البطولة خالل األشهر 
األخ���ي���رة رغ���م ت��داع��ي��ات األزم���ة 
الراهنة، وق��ال: “ أجنزنا العمل في 
%85 من جميع مشاريعنا، وسنعلن 
عن جاهزية استادين آخرين خالل 
العام اجلاري، ثم اإلعالن عن اكتمال 
العمل ف��ي ك��ل م��ن اس��ت��اد لوسيل، 
واستاد الثمامة، واستاد راس أبو 
عبود العام املقبل، أي اكتمال جميع 
االستادات قبل عام تقريباً من انطالق 
منافسات البطولة”. وتابع اخلاطر: 
“لقد ت��أّث��ر اجلميع ب��ه��ذه األزم���ة، 

وبالطبع ال تعد مشاريعنا استثناًء 
عما يواجهه العالم من حتديات. وقد 
واصلنا استعداداتنا مع اتخاذ كافة 
اإلج��راءات الوقائية الالزمة حلماية 
صحة وسالمة جميع العاملني وفق 
توجيهات احلكومة القطرية في هذا 
الشأن، وأصبحنا أكثر دراي��ة خالل 
األشهر األخيرة بوسائل وتقنيات 
ال��ت��واص��ل ع��ن بعد مثل “زوم” و 

“مايكروسوفت تيمز” وغيرهما”.
وحول اإلعالن عن جاهزية استاد 
املدينة التعليمية الشهر املاضي 
أعرب اخلاطر عن فخره باإلعالن عن 
باكتمال ثالث استادات املونديال، 
وق��ال: “لقد واجهت جهود اإلع��داد 
لإلعالن رقمياً عن جاهزية االستاد 
حتديات عدة، خاصة في ظل األزمة 
احلالية،  لكننا ل��م نرغب أب���داً في 
التراجع، وسعينا إلى أن نكون أكثر 

إب��داع��اً، وامل��ب��ادرة بتوجيه رسالة 
شكر وامتنان إلى الطواقم الطبية 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة 
ملكافحة انتشار الوباء، حيث أعربنا 
م��ن خ��الل ال��ب��رام��ج امل��ب��اش��رة التي 
أع��ددن��اه��ا بالتعاون م��ع مؤسسة 
 beIN“ ق��ط��ر وم��ج��م��وع��ة ق��ن��وات
SPORTS” الرياضية، عن حتية 
وتقدير اجلميع لكل ه��ؤالء الذين 
ي��واص��ل��ون ت��ق��دمي التضحيات في 
سبيل منع انتشار الفيروس في ظل 

ظروف غير مسبوقة”.
وأع��رب اخلاطر عن تفاؤله بأال 
تترك هذه األزمة أثراً على استضافة 
البطولة، مؤكداً أن قطر في جاهزية 
تامة للتعامل مع كافة االحتماالت 

املمكنة.
واخ��ت��ت��م ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لبطولة ك��أس العالم FIFA قطر 

٢٠٢٢™حديثه ب��اإلش��ادة بجهود 
مجتمع األع���م���ال ف��ي دول����ة قطر 
ومبادراته بالسعي للحصول على 
املعلومات فيما يتصل بتطورات 
وتداعيات فيروس كورونا املستجد، 

معرباً عن تطلعه مبواصلة التعاون 
م��ع مجتمع األع��م��ال ع��ل��ى طريق 
اإلع��داد الستضافة النسخة األولى 
م��ن امل��ون��دي��ال ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 

والعالم العربي.

ناصر اخلاطر

التعادل يخيم على قمة ميالن 
ونابولي في »الكالتشيو«

لقطة من مباراة ميالن ونابولي
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بورمنوث يصعق ليستر ويتلقى 
دفعة للبقاء في الدوري اإلجنليزي

دومينيك سوالنكي تألق وأحرز هدفني لبورمنوث

اعتماد حزمة
 بطوالت خليجية

اع��ت��م��دت اللجنة التنظيمية اخلليجية 
لكرة القدم، برئاسة الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، البرنامج العام املقترح ملسابقات 

اللجنة للعام املقبل )2021(.
وقال ميرزا أحمد، األمني العام للجنة، إن 
البرنامج العام شمل تخصيص مسابقات 

لفئات مختلفة تشمل املنتخبات واألندية.
وأش��ار إل��ى أن التصور املقترح، ال��ذي مت 
تعميمه على االحت��ادات اخلليجية األعضاء، 
جاء بالنظر إلى الظروف الراهنة في العام 
احلالي )2020( مع جائحة كورونا، وعدم 

إمكانية تنفيذ البرامج واملسابقات املقررة.
وأض���اف: “بالتالي ف��إن اللجنة اعتمدت 
استئناف مسابقاتها م��ن ج��دي��د، ف��ي العام 
)2021(، بعد تشكيلها برئاسة علي بن 

خليفة”.
وأردف: “عممت اللجنة على االحت��ادات 
البرنامج املقترح، الذي يشمل إقامة مهرجان 
األشبال وبطولة املنتخبات للكرة الشاطئية 
في فبراير ، وبطولة املنتخبات األوملبية في 

مارس.
وتابع: “وبطولة املنتخبات لكرة الصاالت 
في يونيو، بطولة األندية في يوليو، وبطولة 
منتخبات السيدات لكرة الصاالت، وبطولة 

املنتخبات لفئة الشباب في أغسطس.
ول��ف��ت م��ي��رزا إل���ى أن ال��ل��ج��ن��ة خاطبت 
االحت���ادات اخلليجية؛ ملعرفة م��دى إمكانية 
استضافتها ألي من البطوالت املقررة، عالوة 
على تقدمي كل األفكار واآلراء، التي من شأنها 

اإلسهام في تطوير وارتقاء الكرة اخلليجية.
واس��ت��ط��رد: “سيكون ي���وم 28 يوليو 
اجلاري موعدا أخيرا، لتسلم طلبات استضافة 
البطوالت امل��ذك��ورة، التي مت تعميمها على 

االحتادات اخلليجية”.

إشبيلية يهزم مايوركا بثنائية نظيفة
ويضمن التأهل لدوري األبطال

اقترب إشبيلية من ضمان التأهل 
ل��دوري أبطال أوروب��ا بفوزه 2 -صفر 
ع��ل��ى ضيفه املتعثر ري���ال م��اي��ورك��ا 
ليوسع الفارق إلى تسع نقاط مع أقرب 
مالحقيه على املركز الرابع في دوري 

الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.
وافتتح لوكاس أوكامبوس التسجيل 
من ركلة ج��زاء في الشوط األول وأكد 
ي��وس��ف ال��ن��ص��ي��ري م��ه��اج��م امل��غ��رب 
انتصار الفريق األندلسي في الدقائق 
األخيرة بعد تلقيه متريرة طويلة من 
مواطنه ياسني بونو حارس أشبيلية 
ليمر من مدافع قبل أن يسدد من فوق 

مانولو رينا حارس مايوركا.
وميلك إشبيلية 66 نقطة م��ن 36 
م��ب��اراة وسيضمن ال��ع��ودة ل���دوري 
األب��ط��ال بعد غ��ي��اب ع��ام��ني إذا فشل 
فياريال، الذي ميلك 57 نقطة، في الفوز 

على ريال سوسيداد.
ويحتل مايوركا املركز 19 برصيد 

32 نقطة ويحتاج ألربع نقاط على األقل 
من آخر مباراتني ليتشبث بفرصة البقاء 
في الدرجة األولى في ظل تأخره بثالث 
نقاط ع��ن أالف��ي��س صاحب امل��رك��ز 17 
الذي يتفوق أيضا في سجل املواجهات 

املباشرة.
وبهذه النتيجة ضمن إيبار أيضا 
البقاء في ال��درج��ة األول��ى بفوزه -2
صفر على إسبانيول الهابط خ��ارج 
الديار في وقت سابق يوم األحد، بينما 
أصبح ريال بلد الوليد صاحب املركز 
14 في أمان ولديه 39 نقطة. وخسر 
بلد الوليد -1صفر أمام برشلونة يوم 

السبت.
وسجل إي��دو إتشبوسيتو الهدفني 
ليمنح إيبار انتصاره األول في أربع 
مباريات ويتقدم إلى املركز 15 برصيد 
39 نقطة بفارق سبع نقاط عن منطقة 
الهبوط. وفي مباريات أخ��رى، حافظ 
ليجانيس على آماله في البقاء بالدرجة 

األول��ى بفوزه 1 -صفر على بلنسية 
بعدما لعب أغلب فترات الشوط الثاني 
بعشرة العبني. وسجل العب الوسط 
روبن بيريز هدف ليجانيس الوحيد من 
ركلة جزاء في الدقيقة 18 ليهز الشباك 
ألول مرة منذ 2013. لكن فريقه تعرض 
لضربة قوية عندما تلقى جوناثان 
سيلفا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 
54. وكانت الهزمية ستؤدي لهبوط 
ليجانيس لكن االنتصار جعله يتقدم 
إل��ى املركز 18 برصيد 32 نقطة قبل 
جولتني على النهاية بفارق ثالث نقاط 
خلف أالفيس صاحب املركز 17 الذي 

تتبقى له مباراة إضافية.
وفي مباراة جرت األح��د أيضا، فاز 
أتليتيك بيلباو 2-1 على ليفانتي بفضل 
هدفي راؤول جارسيا ليتقدم إلى املركز 
السابع برصيد 51 نقطة ويعزز آماله 
في التأهل للدوري األوروب��ي املوسم 

املقبل.

لقطة من مباراة إشبيلية وريال مايوركا

لويس هاميلتون يفوز بجائزة ستيريا الكبرى
سيطر ل��وي��س هاميلتون 
بطل العالم س��ت م��رات على 
ج��ائ��زة س��ت��اي��ري��ان الكبرى 
ب��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م لسباقات 
ف��ورم��وال 1 للسيارات وق��اد 
فريقه مرسيدس ألول مركزين 
م��ع احتفاله باالنتصار 85 
ف��ي مسيرته ليقترب خطوة 
أخرى من رقم مايكل شوماخر 

القياسي البالغ 91 فوزا.
وج����اء زم��ي��ل��ه ف��ال��ت��ي��ري 
ب���وت���اس، ال��ف��ائ��ز بالسباق 
االفتتاحي على احللبة ذاتها 
األسبوع املاضي بدون حضور 
اجلماهير، في املركز الثاني 
متأخرا بفارق 13.719 ثانية 
لتتقلص ص��دارت��ه للترتيب 

العام إلى ست نقاط.
وأن��ه��ى م��اك��س فرستابن 
سائق رد ب��ول السباق على 

حلبة فريقه في املركز الثالث.
وق��ال هاميلتون ال��ذي بدأ 
م��ن مركز أول املنطلقني بعد 
أداء مذهل وس��ط األم��ط��ار في 
التجارب التأهيلية يوم السبت 
”يا له من عام غريب لكن من 
الرائع العودة هنا وتقدمي هذا 

األداء.
”أنا ممنت للعودة إلى املركز 
األول. أش��ع��ر أن���ه م��ر وق��ت 
طويل منذ السباق األخير في 
العام املاضي وع��ودة رائعة 
هنا بعد نهاية أسبوع صعبة 
األسبوع املاضي ومن الرائع 

مواصلة التقدم لألمام“.

وك��ان ف��ي��راري، ال��ذي يبدو 
بعيدا للغاية عن أي��ام مجده 
مع شوماخر في بداية القرن 
احل��ال��ي، محور احل��دي��ث بعد 
ح��ادث اص��ط��دام ب��ني سائقيه 
ش��ارل لوكلير وسيباستيان 
فيتل في اللفة األولى مما أدى 

إلى انسحابهما.
وه��ذه هي امل��رة الثانية في 
أربعة سباقات التي يصطدم 

فيها السائقان.
وق��ال لوكلير عن محاولة 
جت����اوز ف��ي��ت��ل ”قمت بعمل 
س��يء اليوم وخذلت الفريق. 
ال ميكنني سوى االعتذار رغم 

معرفتي أنه ليس كافيا.
هاميلتون يجثو

وجثا هاميلتون مرة أخرى 
على ركبته مع بعض السائقني 
اآلخرين قبل انطالق السباق 
ك��ج��زء م��ن ح��م��ل��ة مناهضة 

التمييز العنصري.
وقال بوتاس، الذي انطلق 
من املركز ال��راب��ع وميلك اآلن 
43 نقطة مقابل 37 لهاميلتون، 
إن السباق اعتمد على تقليل 

اخلسائر.
وانطلق فرستابن من الصف 
األول لكن ب��وت��اس جت��اوزه 
في اللفات األخيرة بعد صراع 

قوي للحفاظ على مركزه.
وق���ال ال��س��ائ��ق الهولندي 
”حاولت جعل األم��ور صعبة 
ألنه كان سيتجاوزني في اللفة 
التالية. لكن على األق��ل كان 
األم��ر ممتعا ألن السباق كان 

ممال“.
واح��ت��ل أل��ك��س��ن��در أل��ب��ون 
سائق رد ب��ول امل��رك��ز الرابع 
أمام الندو نوريس وهي نتيجة 
صعدت بسائق مكالرين البالغ 
عمره 20 عاما إلى املركز الثالث 

في الترتيب العام .

لويس هاميلتون


