
تضمن اليوم الثالث واألخير من منتدى 
قطر االقتصادي مجموعة من اجللسات 
الرياضية املتنوعة، ومنها إطاللة األمني 
العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث 
حسن الذوادي، التي أوضح خاللها كثيرا 
من النقاط املهمة املتعلقة ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022 املقررة إقامتها 
ف��ي ق��ط��ر، وذل���ك ألول م��رة ف��ي الشرق 

األوسط والوطن العربي.
واستضاف منتدى قطر االقتصادي 
-ال��ذي يقام بالتعاون مع بلومبيرغ- 
ال��ذوادي في جلسة حوارية حتت عنوان 

“كأس العالم 2022 وما بعدها”.
واس��ت��ه��ّل ال�����ذوادي ح��دي��ث��ه بتأكيد 
ق��درة قطر على تنظيم مونديال 2022 
ب��ص��ورة آمنة ف��ي ظ��ل جائحة ك��ورون��ا، 
حيث ميكن للجميع االحتفال بالتعافي 
من هذه اجلائحة، بخاصة بعد اللقاحات، 
مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم في قطر 
ستكون فريدة من نوعها وستشهد العديد 
من األم��ور التي حتدث للمرة األول��ى في 
تاريخ البطولة، إذ سيستطيع املشجعون 
رؤي��ة أكثر من مباراة واح��دة في اليوم 
مبالعب مختلفة، نظرا إلى التقارب بني 
مالعب البطولة، كذلك سيتمكن الالعبون 
من البقاء في مكان واح��د قريب من كل 
مالعب املباريات بدال من السفر مسافات 

ط��وي��ل��ة، على عكس م��ون��دي��ال روسيا 
األخ��ي��ر ال���ذي ك��ان��ت امل��س��اف��ات فيه بني 

املالعب بعيدة جدا.
وقال ال��ذوادي إن اللقاحات هي احلل 
للتعافي م��ن اجلائحة، وإن دول��ة قطر 
استضافت بنجاح تام خالل العام املاضي 
-رغ���م ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا- ال��ع��دي��د من 
البطوالت واألح��داث الرياضية الكبرى، 
مثل دوري أبطال غ��رب آسيا، ودوري 
أبطال شرق آسيا، ونهائيات دوري أبطال 
آسيا، وك��أس العالم لألندية، فضال عن 
العديد من األحداث األخرى، بفضل تطبيق 
بروتوكول صارم لإلجراءات االحترازية 
تضّمن متابعة وفحوصا مستمرة لضمان 
استضافة األح��داث بشكل آمن للجميع، 

فصحة اإلنسان من أولويات دولة قطر.
ولفت إلى أن اجلميع يجب أن يطمئن 
عندما يأتي 2022، حيث سيكون مونديال 
قطر أول حدث عاملي ميكن للجميع خالله 
أن يعيشوا أج��واء مثالية ومميزة بعد 
جائحة كورونا، وأض��اف “سنستضيف 
ح��دث��ا آم��ن��ا، وليكونوا متفائلني بأنها 
ستكون أول بطولة كبرى يتمكن فيها كل 
من يريد من احلضور واالحتفال بفريقه”.

وأش��ار ال��ذوادي إلى أنهم يستفيدون 
من جميع اخل��ب��رات، إذ ينتشر كثير من 
األش��خ��اص ف��ي أوروب���ا لالستفادة من 

البروتوكوالت الصحية املطبقة في كأس 
أمم أوروبا، كما في بطولة الكأس الذهبية 
بأميركا الشمالية، وبطولة كوبا أميركا 
في البرازيل بأميركا اجلنوبية، وأضاف 
“نتطلع إلى التعلم من أوملبياد طوكيو 

أيضا”.

بطولة اخلليج والشرق األوسط
وأك��د ال����ذوادي على توجه قطر منذ 
فوزها بشرف تنظيم مونديال 2022، 
بتأكيدها مرارا وتكرارا على أنها ستكون 
بطولة العرب واخلليج والشرق األوسط، 
وحتى خ��الل احل��ص��ار، استضافت قطر 
ك��أس اخلليج، وه��ي البطولة اإلقليمية 
احمللية، وك��ان هناك مشجعون قادمون 
من اململكة العربية السعودية، وكانت 
األب��واب مفتوحة دائما للجميع وسوف 

تستمر دائما مفتوحة.
وأوض����ح أن م��ون��دي��ال ق��ط��ر فرصة 
ملد اجلسور وتعزيز الدبلوماسية بني 
الشعوب، وأن كأس العالم سيكون فرصة 
أم��ام شعوب العالم للتعرف أكثر على 
دولة قطر وشعبها وثقافتها.. خاصة أن 
البطولة ستشهد رمب��ا زي��ارة أشخاص 
ألول مرة ملنطقة الشرق األوسط، مشيرا 
إلى أن نظرتهم ستتغير من خالل عيش 

جت��رب��ة ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��ال��م ف��ي قطر 
والتعرف عليها.

قطر بلد مضياف
وش��دد ال���ذوادي على تقدمي قطر كل ما 
يلزم الستمتاع اجلميع بأجواء املونديال، 
ح��ت��ى يتحمس م��ن سيحضر البطولة 
ملونديال 2022، ويشعر باالرتياح والرغبة 
في العودة مرة أخرى، حيث إن قطر ترحب 
دائما باجلميع دون استثناء، والعالم يجب 
أن يعرف أن قطر بلد مضياف، وسيكون 
مونديال 2022 فرصة مهمة لتبديد بعض 
املخاوف غير الدقيقة حول قطر واملنطقة 

كلها.
وقال إن قطر تعرضت لبعض االنتقادات 
من النقابات العمالية ح��ول وض��ع بعض 
العمال فيها، وقد قمنا بإصالحات كثيرة، 
وم��ا زال العمل يتواصل عليها من خالل 
تراكم اخلبرات، مشيرا إلى أنه ال توجد دولة 
في العالم لديها نظام مثالي في التعامل 
مع العمال، لكن قطر حترز تقدما مميزا في 
هذا امللف من خالل اإلجراءات واإلصالحات 
التي جتريها بحسب املعايير العاملية، 
حيث حتتل املرتبة الثانية بعد “آبل” في 
ضمان إع��ادة دفع رس��وم استقدام العمال 

من بلدانهم.
وأض���اف أن ه��ذا األم��ر مرتبط بالتزام 
قطر بقيمها، التي تنص على أن كل شخص 
يعيش فيها يجب أن يعامل بكرامة، وأن 
االلتزام بذلك سيظل مستمرا حتى بعد كأس 

العالم.

20 مليار دوالر
واختتم األم��ني ال��ع��ام للجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، اجللسة احلوارية 
بقوله “نعم هذه فعالية كبرى واملونديال 
سيؤثر على االقتصاد وقطاعات مختلفة 
بال ش��ك، وال��ي��وم نحن نتوقع املساهمة 
االقتصادية بواقع 20 مليار دوالر، هذا 
هو االف��ت��راض، وسنقوم بدارسة أخرى 
وتقييم آخ���ر.. نتحدث هنا ع��ن قطاع 
التشييد والسياحة والضيافة ونقل 
املعرفة في استضافة كبريات الفعاليات، 
وذل���ك س��ي��ؤث��ر ع��ل��ى إدارة الفعاليات 

والضيافة وتنظيمها”.
وأضاف الذوادي أن “مونديال 2022 
سيحول توجهاتنا، وه��ذا غير مفروض 
على خطط التنمية، لكنه سيشكل محرك 
ال��دف��ع قدما للكثير م��ن امل��ب��ادرات التي 

التزمت بها احلكومة”.

حسن الذوادي
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الدمنارك تستعني بسالح 
احلشد إلسقاط بيل ورفاقه

املنتخب الدمناركي يسعى إلقصاء ويلز

الذوادي: مونديال قطر سيكون آمنا وسيشهد مزايا 
جديدة ألول مرة في تاريخ كأس العالم

يشعر املنتخب الدمناركي، بالثقة في مباراته 
األولى خارج أرضه ببطولة أمم أوروبا “يورو 
2020”، في ظل احتمالية حضور آالف اجلماهير 

ملباراة دور ال�16 أمام منتخب ويلز غدا السبت.
وق���ال الع��ب خ��ط ال��وس��ط ت��وم��اس ديالني 
للصحفيني، أمس اخلميس :”نعم، حظينا بدعم 
مذهل في كوبنهاجن حتى اآلن. ولكن حتى في 
أمستردام، ٤ آالف مشجع يريدون دعمنا. هذا 

أيضا ال يصدق”.
وخسر املنتخب الدمناركي مباراته االفتتاحية 
أم��ام فنلندا )1-0(، بعد انهيار كريستيان 
إيركسن في امللعب ولكنه خاض معركة قوية 

قبل اخلسارة 1 / 2 أمام املنتخب البلجيكي.
وبعد ذلك تأهل منتخب الدمنارك لدور الستة 

عشر عقب الفوز على املنتخب الروسي 4 / 1.
وقال أندرياس كورينيليوس مهاجم املنتخب 
ال��دمن��ارك��ي: “لدينا طاقة جيدة ف��ي الفريق. 
استطعنا العودة في امللعب عقب كل ما حدث 
لنا وقدمنا مباراتني جيدتني للغاية. ونحن 

مستعدون للتحدي املقبل”.
ولكن املنتخب الدمناركي يعلم أن منتخب 
ويلز، ال��ذي خ��رج من ال��دور قبل النهائي في 

نسخة 2016، يشكل خطرا حقيقيا.
وأض���اف كورنيليوس “جاريث بيل لديه 
إمكانات كبيرة. يجب أن ننتبه له وأال نسمح 
بحدوث هجمات مرتدة أو ركالت حرة. ولكنه 

ليس فريق يعتمد على فرد واحد”.
وتلقى كاسبر هيوملاند، م���درب املنتخب 
الدمناركي، الثناء على الطريقة التي قاد بها 
الفريق لألدوار االقصائية وتعامله مع الفريق 

عقب انهيار إريكسن.
وق��ال هيوملاند في مؤمتر صحفي عقد أمس 
اخلميس أنه “ في هذه اللحظة لدي أفضل عمل 
ف��ي العالم”، وأن��ه ال يخطط للحصول على 

وظيفة في نادي عقب نهاية البطولة.
وأضاف هيوملاند: “أحب التواجد هنا. أحب 

هؤالء الالعبني. أصبحنا أكثر قربا مؤخرا”.
وقال ديالني إن املدرب “يهتم كثيرا” بشأن 

الالعبني وأنه “مليء بالعواطف”.
وخ��ت��م: “صفاته كإنسان وك��م��درب تسير 
جنبا إلى جنب.من املهم بالنسبة لنا كالعبني، 
خصوصا في مثل هذه األوق��ات، أن يكون لدينا 

شخصا مثله ليقود الفريق بهذه الطريقة”.
وستخوض الدمنارك مباراتها األولى خارج 
ستاد باركن في كوبنهاجن في بطولة أوروبا 

2020، ضد ويلز.
لكنها رغم ذلك ستشعر بأجواء مألوفة في 
أمستردام، حيث لعب هناك الكثير من العبي 

املنتخب الوطني.

وتأثر منتخب ال��دمن��ارك طويال بالالعبني 
البارزين في أياكس أمستردام، وتألق كثيرون 
من الدمنارك في العاصمة الهولندية مثل املهاجم 
السابق مايكل الودروب وم��ورت��ن أول��س��ن، 

كمدرب، واملهاجم احلالي كاسبر دولبرج.
وقال دولبرج للصحفيني: “ستاد رائع. في 
الظروف املعتادة يكون من الصعب اللعب فيه، 

لذا نعم أنا أتطلع حقا خلوض هذه املواجهة”.
وتشعر الدمنارك بإجناز كبير باللعب في 
األدوار اإلقصائية أمام ويلز بعد أسبوعني من 
سقوط كريستيان إريكسن، الذي بدأ مسيرته 
في أياكس، ومعاناته من أزمة قلبية في اجلولة 

االفتتاحية أمام فنلندا.
وضمنت الدمنارك التأهل بعد الفوز 4-1 على 

روسيا وسط حماس هائل من املشجعني.
لكن مثل هذا الدعم قد ال يتكرر في أمستردام، 
ألن هناك أقل من ألفي تذكرة معروضة للبيع 

ملشجعي الدمنارك في هذه املباراة.
وق��ال دول��ب��رج: “إنه يعني الكثير أن منلك 
هذا الدعم، ومن الرائع اللعب أمامهم لكن هذا 
لن يغير من خطة لعبنا، وما نفعله داخل أرض 

امللعب”.
وستعتمد ويلز مرة أخرى على آرون رامزي 
وج��اري��ث بيل حمل��اول��ة صناعة ال��ف��ارق أم��ام 
الدمنارك، إلى جانب الرميات اجلانبية الطويلة 

من كونور روبرتس.
وسيغيب إيثان أم��ب��ادو الع��ب ويلز بسبب 
اإليقاف بعد ط��رده خ��الل اخلسارة 1-0 أمام 

إيطاليا في املجموعة األولى.
ومن املرجح أن يعود امل��درب روب��رت بيدج 
إل��ى االعتماد على 4 العبني في اخل��ط اخللفي 
بعدما اعتمد على طريقة 3-4-3 أمام املنتخب 

اإليطالي.
وقال بيدج ملوقع االحتاد األوروبي )اليويفا(: 
“يلمؤنا الطموح جميعا. نريد الوصول إلى أبعد 

مدى ممكن”.
وأكد: “ندرك أنه عندما نكون في يومنا، 
نستطيع أن نقدم مباراة قوية أمام أي فريق. 
نحن ندرك أنه في يومنا نستطيع أن نلحق 

الضرر بأي منافس”.
وم��ن املنتظر أن يعتمد كاسبر يوملاند 
مدرب الدمنارك مجددا على اجلناح الشاب 
البالغ عمره 20 عاما ميكل دامسجارد، الذي 
افتتح التسجيل أمام روسيا، في مركز صانع 

اللعب بدال من إريكسن.
لكن الفريق سيحتاج إل��ى عمل جماعي 

جديد من أجل التأهل.
وق��ال هيوملاند: “لقد تابعنا ويلز وهو 
فريق قوي ج��دا... تنتظرنا مباراة متكافئة 

جدا”.

ك��ان النجم البرتغالي على موعد مع 
التاريخ خالل تعادل منتخب بالده 2-2 
مع نظيره الفرنسي األربعاء في اجلولة 
الثالثة )األخيرة( من املجموعة السادسة 
ببطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم 
)يورو 2020(، التي شهدت أيضا تعادال 
مثيرا للمنتخب األملاني مع نظيره املجري 

بالنتيجة ذاتها.
وأنهى املنتخب الفرنسي -بطل العالم 
الذي ضمن تأهله للدور ثمن النهائي قبل 
خ��وض امل��ب��اراة- م��ش��واره في املجموعة 
وهو متربع على الصدارة برصيد 5 نقاط، 
متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب 

مالحقيه وهما منتخبا أملانيا والبرتغال 
صاحبا املركزين الثاني والثالث على 
الترتيب، اللذين رافقاه لألدوار اإلقصائية، 
بينما تذيلت املجر الترتيب بنقطتني لتخرج 

من املسابقة رسميا.
وع��ل��ى م��ل��ع��ب ب��وش��ك��اش أري��ن��ا في 
العاصمة املجرية بودابست، بادر رونالدو 
بالتسجيل ملصلحة البرتغال في الدقيقة 
31 من ركلة جزاء، لكن كرمي بنزمية أدرك 
التعادل لفرنسا في الدقيقة الثانية من 
الوقت احملتسب بدال من الضائع للشوط 

األول من ركلة جزاء أيضا.
وأضاف بنزمية الهدف الثاني لفرنسا 

في الدقيقة 47، غير أن رون��ال��دو أحرز 
هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من 
ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي 
مع منتخب البرتغال إل��ى 109 أه��داف، 
ويعادل الرقم القياسي لإليراني علي دائي 
كأكثر الالعبني تسجيال لألهداف الدولية 

في تاريخ كرة القدم.
وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة 
الهدافني التاريخيني لبطولة ك��أس أمم 
أوروب��ا برصيد 14 هدفا، كما أن��ه هداف 

هذه النسخة برصيد 5 أهداف حتى اآلن.
املجر تكرر التألق

وعلى ملعب أليانز أرينا، جنا املنتخب 

األمل��ان��ي م��ن ف��خ نظيره امل��ج��ري املتألق، 
وجتنب اخل��روج املبكر من ال��دور األول 

للبطولة، بتعادله املثير 2-2 مع ضيفه.
وت��ق��دم��ت امل��ج��ر ب��ه��دف م��ب��اغ��ت حمل 
توقيع آدم ش��االي في الدقيقة 11، لكن 
كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب 

األملاني في الدقيقة 66.
ولم يهنأ منتخب أملانيا بهدف التعادل 
كثيرا، بعدما سجلت املجر الهدف الثاني 
عبر أن��دراس شافير في الدقيقة 68، لكن 
ليون جوريتسكا أنقذ املنتخب األملاني 
ب��إح��رازه ه��دف التعادل في الدقيقة 84، 

ليحرم املجريني من حتقيق املفاجأة.

بنزمية تألق وأحرز ثنائية

البرتغال تتعادل مع فرنسا في ليلة تاريخية 
لرونالدو..  وأملانيا حتبط املفاجأة املجرية

ماجواير يثير الشكوك
 قبل مواجهة أملانيا

هاري ماجواير

خ��اض ه���اري م��اج��واي��ر، م��داف��ع مانشستر 
يونايتد، حصة تدريبية مبفرده أمس اخلميس، 
ف��ي ظ��ل اس��ت��ع��دادات امل��ن��ت��خ��ب اإلجن��ل��ي��زي، 
للمواجهة املرتقبة أم��ام أملانيا في دور ال�16 

لكأس األمم األوروبية )يورو 2020(.
وشارك ماجواير منذ البداية وحتى النهاية، 
خالل املباراة التي تغلب فيها املنتخب اإلجنليزي 
على نظيره التشيكي بهدف دون رد، الثالثاء، 
في ختام فعاليات املجموعة الرابعة من البطولة 

القارية.
وسجل ماجواير ظهوره األول بالبطولة، بعد 
تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها 

قرب نهاية موسم 2020 2021-.
وت��درب ماجواير مبفرده فيما خ��اض باقي 
الالعبني ال�23 ملنتخب األس��ود الثالثة، حصة 

تدريبية قوية على ملعب سان جورج بارك.
وغاب عن املران ثنائي تشيلسي بن تشيلويل 
وماسون ماونت، في ظل استمرار عزلهما بسبب 

فيروس كورونا املستجد.
وتواصل ثنائي تشيلسي بشكل مباشر مع 
الالعب االسكتلندي بيلي جيلمور، ال��ذي تبني 
إصابته بفيروس كورونا املستجد، بعد 3 أيام 
من مشاركته في املباراة أمام إجنلترا على ستاد 

وميبلي.

 ليون جوريتسكا سجل هدف التعادل ألملانيا 

مدرب املجر: كتبنا التاريخ رغم الوداع املبكر
ق��ال ماركو روس��ي، م��درب املجر، إن��ه رغم 
اخلروج املبكر من بطولة أوروبا، ميكن لفريقه 
أن يشعر بالفخر بعد تقدمي أداء رائ��ع في 3 
مباريات أمام مجموعة من أكبر املنتخبات في 

العالم.
وتعادلت املجر 1-1 مع فرنسا بطلة العالم 
و2-2 مع أملانيا وخسرت )3-0( أمام البرتغال 

في املجموعة السادسة الصعبة.
وأبلغ روس��ي مؤمترا صحفيا “أحتدى أي 
شخص، ميكن أن يقول إننا كنا سنقدم هذا 
األداء ونحصد أي نقاط أمام هذه املنتخبات. 
لكننا تعادلنا مع فرنسا وأملانيا. هذا سُيكتب 

في تاريخ كرة القدم املجرية احلديث”.
وأض�����اف “الالعبون ق���دم���وا م��ب��اري��ات 
ستتذكرها املجر لسنوات وميكن أن تكون 
فخورة بهم”. وفي مباراة مثيرة أم��ام أملانيا 

تقدمت املجر في بداية امل��ب��اراة ثم استعادت 
التقدم، بعد إدراك أملانيا التعادل، قبل أن تضيف 
صاحبة األرض ال��ه��دف الثاني قبل النهاية 
بقليل. وقال روسي “العبو فريقي يشعرون 
بخيبة أمل بسبب النتيجة، ألننا كنا قريبني من 
التأهل والذي كان سيعد إجنازا هائال وال ميكن 
تخيله، لكن لألسف حتى في أعظم القصص 
اخليالية تغيب النهايات السعيدة”. وواصل 
“ما ميكنني قوله إنني فخور بالالعبني الليلة. 
من الناحية الفنية لسنا األفضل في العالم لكننا 
كذلك في كل اجلوانب األخرى. كل العب يحاول 
مساعدة زميله وتقدمي كل ما لديه والتضحية”.
وختم روسي “أنا فخور بتدريب هذا الفريق. 
هنأت الالعبني وأبلغتهم بأن يشعروا بالفخر 
ألن بعد شهرين م��ن اآلن سيتم استئناف 

تصفيات كأس العالم”. املنتخب املجري قدم عروضا قوية رغم خروجه من اليورو
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