
أكييد حسن اليييذوادي، األميين العام 
للجنة العليا للمشاريع واإلرث، أن 
مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم 
على موعد مع مهرجان كييروي عاملي 
وسيييط أجييييواء ميين احليييفييياوة وطيب 
الترحاب على أرض قطر خالل بطولة 
كيييأس الييعييالييم ٢٠٢٢، مييع إمكانية 
حضور مباراتن في يوم واحد، وذلك 
خالل مشاركته في ندوة حوارية عبر 
تقنية االتصال املرئي، مبناسبة مرور 
45 عاماً على بدء العالقات الثنائية 

بن قطر واملكسيك.
وألقى الييذوادي الكلمة االفتتاحية 
فييي الييينيييدوة الييتييي شييهييدت مشاركة 
محمد الكواري، سفير دولة قطر لدى 
املكسيك، وغراسيال غوميز، سفيرة 
املكسيك فييي دولييية قييطيير، وييييون دي 
ليييوييييزا، رئيييييس االحتيييياد املكسيكي 
لكرة القدم، وبييورا ميلوتينوفيتش، 
املدرب السابق ملنتخب املكسيك، وأحد 
مستشاري اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، وجنييم املنتخب املكسيكي 
ميياركييو فابيان، الييذي انضم مؤخراً 

إليييى صييفييوف نيييادي الييسييد الييقييطييري، 
وأدارت احليييييوار املييذيييعيية بشبكة 
فوكس الرياضية في املكسيك ماريون 

رمييريز.
واستعرض الذوادي االستعدادات 
املتواصلة الستضافة النسخة األولى 
ميين املييونييديييال فييي الييشييرق األوسييط 
والييعييالييم الييعييربييي، وقييييال: »اكتمل 
العمل في تشييد أربعة من استادات 
البطولة، ويتواصل البناء في أربعة 
أخيييرى، وسيكتمل العمل بها العام 
املقبل. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية 
للنقل واالتييصيياالت فهي على وشك 
االكتمال. ونشهد فترة هامة نختبر 
فيها كافة عملياتنا، وقد استضفنا في 
ديسمبر املاضي بطولة كأس العالم 
لألندية FIFA قطر ٢٠١٩، مبشاركة 
نادي مونتيري املكسيكي، وقد شهدنا 
مشجعيه الرائعن، وكانت البطولة 
مبثابة فرصة مهمة لتجربة خططنا 
وعملياتنا اسييتييعييداداً الستضافة 

املونديال في 2022”.
وأضييياف اليييييذوادي: “نولي إرث 

البطولة اهتماماً أساسياً، فاملونديال 
بالنسبة لنا فرصة مثالية لتجاوز 
احليييواجيييز بييين مييخييتييلييف الييشييعييوب 
والييثييقييافييات، واكييتييشيياف اجلييوانييب 
املشتركة التي جتمعنا، ومن هنا يأتي 
التأثير الفاعل لبطولة كأس العالم. 
نتطلع إلى تسليط الضوء أمام العالم 
على ثقافة الشرق األوسييط والعالم 
العربي، كما نسعى كذلك إلى التعّرف 
أكثر على العالم من حولنا، وهو أمر 
تيييزداد أهميته اآلن أكثر ممييا مضى، 
فبعد أن نتجاوز معاً التحدي املشترك 
املتمثل فييي أزميية كييورونييا املستجد؛ 
ستعد بطولة قطر 2022 أول فرصة 
لالحتفال معاً بإنسانيتنا التي تواجه 

ظروفاً غير مسبوقة”.
ميين جانبه حتييدث السفير محمد 
الكواري عن شغف قطر بكرة القدم، 
والييييذي تييعيياظييم عييقييب فيييوز العنابي 
ببطولة كييأس آسيا 2019، وقييال: “ 
حتظى كرة القدم بشعبية واسعة في 
قطر، ويبرهن الييفييوز ببطولة كأس 
آسيا على شغفنا بهذه اللعبة الرائعة، 

وقدرتنا على إعييداد الالعبن للحدث 
الرياضي األبييرز في العالم. ونتطلع 
فييي 2022 إلييى الترحيب فييي بلدنا 
باملشجعن من كل مكان، واالستمتاع 
بهذا احلييدث للمرة األولييى في الشرق 

األوسط كأسرة واحدة.”
مييين جييهييتييهييا؛ أشيييييارت الييسييفيييييرة 
غراسيال غوميز إلى عشق بالدها لكرة 
الييقييدم وقييالييت: “متثل كييل نسخة من 
بطولة كأس العالم فرصة لالحتفال 
بييهييويييتيينييا وإحييييييياء الييفييخيير بكوننا 
مكسيكين، وليس في املكسيك وحدها، 
ولكن في أي مكان نتواجد فيه حول 
العالم. ونحن في قطر نشهد بالفعل 
االسييتييعييدادات لتنظيم حييدث عاملي 
املستوى، والتحضيرات الستقبال 
ضيييييوف املييونييديييال ميين كييافيية أرجيياء 

العالم”.
وعقد يييوان دي لويزا مقارنة بن 
استضافة بالده املكسيك بطولة كأس 
العالم للمرة األولييى في عام 1970، 
والييييذي صيييادف عيييام ميييوليييده، وبيين 
مونديال قطر 2022، وقال: “لقد ولدت 

في العام الذي استضافت فيه بالدي 
بطولة كأس العالم، وذلك قبل انطالق 
صافرة بداية املباراة االفتتاحية على 
استاد أزتيكا الوطني. لقد تطورت كرة 
القدم بشكل كبير خالل اخلمسن عاماً 
املاضية. ففي تلك البطولة باملكسيك، 
كان عدد املنتخبات املشاركة 16 فريقاً، 
بينما يبلغ عدد الفرق التي ستشارك 
في مونديال قطر 32 منتخباً. وستكون 
متطلبات البطولة مختلفة بالنسبة 
لدولة قطر؛ لكن يظل مجال التركيز 
ثابتاً، وهو ضمان استمتاع املشجعن 
فييي االسيييتيييادات، واملييالييين ميين وراء 

الشاشات بتجربة مذهلة”.
وخييييالل مييداخييلييتييه فيييي اليينييدوة 
احليييييواريييييية قيييييال امليييييييدرب بييييورا 
ميلوتينوفيتش، الييذي قيياد منتخب 
املكسيك إلييى ربييع نهائي مونديال 
1986: “ كان العمل مع دولة قطر 
حلماً بالنسبة لي، فالشعب القطري 
ميتاز بالفطنة، وأثييق بقدرته على 
القيام بهذه املهمة الرائعة. بالطبع 
سيكون األميير استثنائياً بالنسبة 

لشعوب الشرق األوسييط وأفريقيا 
وآسيا، إذ سيشهد كل هؤالء بطولة 
كيييأس الييعييالييم عييلييى مييقييربيية منهم، 
وسيكون مبقدور املشجعن مشاهدة 
أكثر من مباراة في يوم واحد. وأمتنى 
أن تييشييارك املكسيك فييي املونديال 
لالستمتاع مبييا ستقدمه قطر من 

جتربة استثنائية”.
وأعيييرب الييالعييب الييدولييي ماركو 
فابيان، الفائز مع منتخب املكسيك 
بذهبية أوملبياد لندن، ولقب بطولة 
كييأس الييكييونييكيياكيياف الييذهييبييييية، عن 
سعادته بتجربة انضمامه إلى نادي 
السد القطري، واستمتاعه بالعيش 
فييي قطر الييتييي انتقل إليها مييؤخييراً 

وقيييال: “ ميين الييرائييع أن تييراهييم في 
قطر يواصلون االستعداد على كافة 
األصعدة، وليس في بناء االستادات 
فييحييسييب، بيييل فيييي كيييافييية جييوانييب 
التحضير الستضافة البطولة مثل 
مرافق النقل وغيرها، وقد رأينا مترو 
الدوحة املتطّور الذي يسّهل االنتقال 
من مكان إلى آخر. فقد جرى الترتيب 
لكافة التفاصيل بطريقة مبهرة. 
ورغم التحديات التي فرضها انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد-
19(؛ إال أن العمل يتواصل على قدم 
وساق. إنه بال شك بلد رائع، وأشعر 
جتاهه باالمتنان، وأثق أن االستعداد 

للمونديال يسير على أفضل وجه.”
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مدرب شيفيلد: 
سنفكر ببطوالت 

أوروبا في هذه احلالة
أكد كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، 
أن فريقه استحق الييفييوز الييذي حققه على 
حييسيياب وولييفييرهييامييبييتييون )1-0(، ضمن 
منافسات املرحلة 34 من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز. وقييال وايييلييدر في تصريحات عقب 
املييبيياراة: “استمتعت حقا بفريقي الليلة، 

الالعبون بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الفوز”.
وأضيياف: “اتسم أداء الفريق بااللتزام. 
الييقييوة فييي األداء هييي سييمييات أسييلييوب لعب 

شيفيلد يونايتد”.
وتابع وايلدر، أن فريقه لن يفكر في اللعب 
في املنافسات األوروبية املوسم املقبل، إال في 

حال تأكد ذلك بنهاية املوسم اجلاري.
وأوضييح “لم يتحدث أحد بخصوص أي 
شيييء، سييوى إدخييال التعديالت في طريقة 
اللعب، أردنا أن نعزز من رصيدنا من النقاط 

البالغ 48 نقطة، وفعلنا ذلك”.
ويحتل شيفيلد يونايتد املركز السابع في 
ترتيب الدوري اإلجنليزي برصيد 51 نقطة، 
بفارق نقطة خلف وولفرهامبتون صاحب 

املركز السادس.

نابولي يشعل الصراع على املركز اخلامس
في »الكالتشيو« بفوزه على جنوى

أشعل نابولي الصراع على املركز 
اخلامس، بفوزه على جنوى 1-2 
ضمن املرحلة احلادية والثالثن من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وسيييّجيييل إدواردو غييولييدانيييييا 
)49(  لصاحب الضيافة، فيما سّجل 
لنابولي هدافه التاريخي البلجيكي 
درايس مرتنز )45+1( واملكسيكي 

لوتزانو )66(.
ورفيييع نييابييولييي رصيييييده إلى51 
نقطة بييذات رصيد رومييا اخلامس 
ومتقدماً على ميالن الييذي أضحى 
سابعاً بفارق نقطتن، وجتمد رصيد 
جيينييوى عيينييد 27 نقطة فييي املييركييز 

الثامن عشر.
واقتنص مرتنز الهدف بتسديدة 
بيمناه من على مشارف املنطقة بعيداً 
عن متناول احلييارس ماتيا بيرين 
بعد متييريييرة بينية ميين إينسينيي 

.)1+45(

وأدرك جنوى التعادل بعد أقل 
من خمس دقائق من بداية الشوط 
الثاني بضربة رأسية من غولدانيا 

على مين احلارس )49(.
وحسم البديل لوتزانو النتيجة 
لصالح نابولي بعد دقيقتن من 
إشراكه، وذلييك مبجهود رائييع حيث 
تقدم بالكرة وسدد من داخل املنطقة 
بيسراه على مين بيرين، مستثمراً 
التمريرة املتقنة من خلف منتصف 
امللعب لإلسباني فابيان رويز )66(.

وفييييي ميييبييياراة ثييانييييية تييعييادل 
فيورنتينا مع ضيفه كالياري سلبياً.

ويحتل الفريقان مركزين مريحن 
نسبياً بعيداً عن املنافسة األوروبية 
أو الهبوط إلييى الييدرجيية الثانية، 
وأضيياف كالهما نقطة إلييى رصيده 
حيث أصبح لكالياري 40 في املركز 
احلييادي عشر، وفيورنتينا الثالث 

فرحة العبي نابوليعشر 35 نقطة.
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حسن الذوادي

حسن الذوادي: جماهير كرة القدم على 
2022 موعد مع مهرجان كروي عاملي في 

ثنائية صالح حتافظ لليفربول على فرصة 
حتقيق رقم قياسي في »البرمييرليغ«

أحرز محمد صالح هدفن ليرفع ليفربول 
البطل رصيده إلى 92 نقطة بعد الفوز 1-3 
على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وحافظ ليفربول على فرصة حتقيق 
رقييم قياسي من النقاط في موسم واحد 
في الييدوري املمتاز إذ يحتاج فريق املدرب 
يورجن كلوب إلى تسع نقاط من آخر أربع 
مييبيياريييات ليحطم رقييم مانشستر سيتي 
القياسي عندما حصد 100 نقطة في موسم 

.2018-2017
وتقدم ليفربول 2 -صفر بعد أول ثماني 

دقائق.
وخييطييف نييابييي كيتا الييكييرة ميين دافييي 
بروبر ومييرر إلييى صييالح الييذي سييدد بثقة 
من مدى قريب ليفتتح األهداف في الدقيقة 

السادسة.
وبعد دقيقتن مييرر صييالح الييكييرة إلى 
جييوردان هندرسون الييذي أطلق تسديدة 
متقنة من حافة منطقة اجلزاء ليهز الشباك 

ببراعة. وقلص فريق املدرب جراهام بوتر 
الفارق قبل االستراحة عن طريق لياندرو 

تروسارد بعد متريرة طارق المبتي.
وكان بوسع برايتون، الذي تعافى بعد 
أداء الشوط األول، إدراك التعادل بعد مرور 
ساعة من اللعب لكن دان بيرن غير املراقب 
فشل في حتويل كييرة من مييدى قريب إلى 

داخل املرمى.
وحسم املصري صالح االنتصار رقم 30 
في 34 مباراة هذا املوسم عندما قابل ركلة 
ركنية نفذها آنييدي روبييرتييسييون ووضييع 

الكرة برأسه في املرمى.
وأشرك كلوب العبه الشاب نيكو وليامز 
)19 عاما( في التشكيلة األساسية ألول 
مرة في مركز الظهير األيسر لكنه استبدله 
خالل االستراحة بعدما تلقى بطاقة صفراء 

في الشوط األول.
والييشيييء السلبي الييوحيييييد بالنسبة 
لليفربول تعرض هندرسون إلصابة في 

الركبة قبل عشر دقائق من النهاية.

ورفيييع صيييالح رصيييييده إليييى 19 هدفا 
وبفارق ثالثة أهييداف خلف جيمي فاردي 
مهاجم ليستر سيتي املتصدر في السباق 

على جائزة ”احلذاء الذهبي“.
وقال كلوب إنه غير مهتم بفرصة حتطيم 

الرقم القياسي للنقاط.
وأضاف كلوب ”ليس مهما بالنسبة لي. 
أنا غير مهتم مبثل هذه األمييور لكني أريد 
الفوز مبباريات كرة القدم. بالنسبة للناس 
املتعلقة بالرياضة بصفة عامة قد يكون 

األمر مهما“.
وتابع ”لدينا اآلن 92 نقطة وفي املوسم 
املاضي حصدنا 97 نقطة. لقد حصلنا في 
املوسم املاضي على خمس نقاط إضافية... 
وهذا شيء ال يصدق. ال أعرف كيف حتقق 

ذلك“.
ويستضيف ليفربول منافسه بيرنلي 
تاسع الترتيب في أنفيلد في اجلولة املقبلة 
ثم يواجه أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل 

يونايتد.

محمد صالح يقترب من صدارة الهدافن

برشلونة يقلص الفارق مع الريال ويرسل 
اسبانيول إلى الدرجة الثانية

قييلييص بييرشييلييونيية اليييفيييارق عيين غرميه 
التقليدي ريييال مدريد املتصدر الييى نقطة 
واحدة بفوزه الصعب على جاره اسبانيول 
-1صفر، ما حسم سقوط األخير الى الدرجة 
الثانية للمرة األوليييى منذ 1993، وذلييك 
في املرحلة اخلامسة والثالثن من بطولة 

اسبانيا لكرة القدم.
ورفييع برشلونة رصيده الييى 76 نقطة 
مقابل 77 لييريييال مييدريييد الييذي يستضيف 

االفيس اليوم اجلمعة في ختام املرحلة.
واحتفظ مدرب برشلونة كيكي سيتين 
بالتشكيلة ذاتها التي قدمت عرضا هجوميا 
رائعا في املباراة االخيرة ضد فياريال )4-
1( باستثناء اشراك العب الوسط الكرواتي 
ايفان راكيتيتش بدال من التشيلي ارتورو 

فيدال.
ودخييل برشلونة مباراته مع جيياره وقد 
سجل في شباكه 21 هدفا في اخيير خمس 
مباريات له على ارضييه، بينها 10 اهييداف 

للنجم االرجنتيني ليونيل ميسي.
اول فرصة خطرة كانت للضيوف عندما 
كسر ادرييييان امباربا مصيدة التسلل من 
منتصف امللعب تقريبا وانييفييرد بحارس 
برشلونة األملاني مارك اندريه تير شتيغن 

الذي تصدى حملاولته )11(.
رد عليه برشلونة من ركلة حرة مباشرة 
اثر اعاقة الفرنسي انطوان غريزمان على 
مشارف املنطقة، انبرى لها ميسي لكنه سدد 

فوق العارضة بقليل )22(.
واهييدر اسبانيول فرصة ذهبية الفتتاح 
التسجيل عندما حيياول املييدافييع الفرنسي 
كليمان النغليه تشتيت الكرة لكنه سددها 
في جسد تير شتيغن، فسقطت أمييام ديداك 
فيال الييذي تابعها في اسفل القائم االمين 

.)44(
وأنهى برشلونة الشوط األول من دون 
تسديد اي كرة بن اخلشبات الثالث، وهو 
ما يحصل له الول مرة هذا املوسم على ملعب 

“كامب نو” في مختلف املسابقات.
وحيياول مييدرب برشلونة تفعيل اجلبهة 
الهجومية فأشرك الشاب انسو فاتي بدال من 
الظهير االمييين البرتغالي نلسون سيميدو 

مطلع الشوط الثاني.
بيد ان فاتي لم ميكث طويال على ارض 
املستطيل االخييضيير النيييه قيييام مبخاشنة 
فرناندو كاليرو فطرده احلكم بعد اللجوء 

الى تقنية الفيديو )50(.
وبات فاتي اول العب في صفوف برشلونة 
يتم طييرده قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من 

عمره منذ مارك مونييزا عام 2009.
وهيييي سيييادس بييطيياقيية حييمييراء للفريق 
الكاتالوني هذا املوسم، اي مجموع ما حصل 

عليه العبوه في اربعة مواسم سابقة.
وسييرعييان مييا حلييق بييه العييب اسبانيول 
بول لوزانو اثر تدخله العنيف على جيرار 
بيكيه )52(، ليكمل الفريقان املباراة بعشرة 

العييبيين. وكيييان لييوزانييو يييشييارك اساسيا 
للمرة االولى في صفوف فريقه في الدوري 

االسباني.
وبييعييد لييعييبيية مييشييتييركيية رائييعيية شييارك 
فيها غريزمان وميسي وصلت الكرة الى 
االوروغوياني لويس سواريز فتابعها داخل 

الشباك من مسافة قريبة )56(.
ورفع سواريز رصيده هذا املوسم الى 15 
هدفا، علما بانه ساهم في 8 متريرات حاسمة 
ايضا. وتدخل حارس اسبانيول دافيد لوبيز 
للتصدي بشكل رائع لتسديدة ميسي “على 

الطاير”، منقذا فريقه من هدف اكيد )69(.
فياريال يعزز آماله االوروبية

في املقابل، عزز فياريال رصيده في املركز 
اخلامس وحافظ على امله باملشاركة في 
دوري ابطال اوروبييا املوسم املقبل بفوزه 
الثمن على منافسه املباشر خيتافي 3-1 في 

عقر دار االخير.

ميسي يحاول املرور من العبي اسبانيول

غوارديوال:
 لم أر العًبا مثل 

ديفيد سيلفا
أبدى بيب غوارديوال مدرب مانشستر 
سيتي، سعادته باملستوى الييذي قدمه 
فييريييقييه بييعييد التغلب عييلييى نيوكاسل 
بخماسية نظيفة، في إطار البرمييرليج.

وقيييال جيييواردييييوال فييي تصريحات 
لشبكة بي تي سبورت “ظهرنا بشكل 
مبهر مييع االليييتيييزام والييلييعييب بييصييورة 

جيدة”.
وأضاف “الفريق دائًما متواجد، هذا 
حتضير جيد ملباراتي آرسنال وريييال 
مدريد، كل الالعبن يستحقون املشاركة. 
أحيياول منحهم الفرصة بأكبر صورة 
ممكنة، ال أفضل اختيار 11 العًبا فقط، 

بل نحاول أن يتنافس اجلميع”.
وأشييياد جييوارديييوال بالقائد ديفيد 
سيلفا الذي يخوض موسمه األخير مع 
الفريق، بقوله “ظهر بشكل جيد اليوم، 

وكذلك في مباراة ساوثهامبتون”.
وأمت “ديفيد سيلفا أسطورة يجيد 
اللعب في مساحات ضيقة للغاية، لم أر 

العًبا مثله”.


