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خسارة شيكاغو تؤكد أن الرئيس األميركي ال يجترح المعجزات.. والرئيس البرازيلي يعتذر من المنافسين بعد فوز ريو دي جانيرو باستضافة أولمبياد 2016

لوال وبيليه أقوى من أوباما.. والبرازيل تتفوق على إسبانيا واليابان وأميركا 

وحتى العالقات التي حتظى بها 
بعض املدن املرشحة، لكي يشير 
التي تدخل  الى حجم املؤثرات 
في اتخاذ القرار وجتعل النتيجة 
غير متوقعة ويقول ان اوباما قام 
برحلته لكي يعزز من حظوظ 
شيكاغو. وكان ميكن الوباما ان 
يحسب مقدما مخاطر الرحلة. فهو 
لم يكن يفكر اصال في التوجه الى 
كوبنهاغن حيث كانت ستمثله 
زوجته ميشيل. وقال حينها انه 
سيبقى في واشنطن لالهتمام 
باصالح النظام الصحي، القضية 
التي تستحوذ على جهوده ادارته 

في الوقت احلالي.
لكنه غير رأيه حتت ضغوط 
املدافعني عن ترشيح شيكاغو 
وكان عليه ان يختار بني حلني 
صعب���ني: حتمل ثمن خس���ارة 
شيكاغو احملتملة رغم تدخله، او 
حتمل اللوم ألنه لم يبذل قصارى 

جهده من اجل مدينته.
القدم  وتفوق اسطورة كرة 

البرازيل���ي بيليه عل���ى اوباما 
في دعم ملف ريو دي جانيرو 

الستضافة اوملبياد 2016.

دموع الفرح

الرئيس  من جانب���ه، ذرف 
البرازيلي لويس ايناسيو لوال 
دا سيلفا دموع الفرح بعد يوم 
ساده التوتر في كوبنهاغن اول 
من امس. ووصف لوال الذي قاد 
بحكمة ريو الى االنتصار على 
مدن مدريد االسبانية وطوكيو 
اليابانية وخصوصا ش���يكاغو 
الرئيس  التي توجه  االميركية 
باراك اوباما الى كوبنهاغن لدعم 
ترشيحها، املناسبة بأنها »اكثر 

حلظة مؤثرة في حياتي«.
وقال لوال »عمري 63 س���نة 
وعشت الكثير في حياتي. كنت 
اعتقد أنن���ي لن أتأثر أبدا، لكن 
اكثر  ابكي  فجأة وجدت نفسي 

من أي شخص آخر هنا«.
واعتبر رئيس اللجنة االوملبية 

الدولية البلجيكي جاك روغ ان 
منح ش���رف استضافة االلعاب 
ال���ى اميركا اجلنوبية هو الذي 
رجح كفة ريو وأثر على تصويت 
أعضاء اللجنة. واقر لوال بهذه 

النقطة.
وقال »لو فازت شيكاغو لكانت 
املرة اخلامسة التي تستضيف 
الواليات املتحدة االلعاب  فيها 
واسبانيا للمرة الثانية واليابان 
أيضا للمرة الثانية. أما بالنسبة 

لنا فإنها املرة األولى«.
واضاف: »لدي رسالة لصديقي 
رئيس وزراء اسبانيا خوسيه 
لويس رودريغي���س ثاباتيرو 
ولباراك اوباما الذي اعول عليه 
كثيرا وهو انه زميل رائع )...( 
اقول لهم اعذروني ألنني سعيد 
وانتم حزينون، لكن لطاملا كنتم 
انتم س���عداء ونحن حزينون 

للغاية«.
كما وجه رسالته الى رئيس 
وزراء الياب���ان »الذي ال اعرفه 
)...( ألنه واق���ع اليابان، تقول 
صب���اح اخلير لرئي���س وزراء 
ومس���اء اخلير لرئيس وزراء 
آخر«.وروى لوال واقعة سمعها 
صباح اجلمعة من أحد أعضاء 

ملف ريو دي جانيرو.
وقال »يجب ان تعلموا اننا 
نأتي من بالد كانت مستعمرة، 
لذا اعتدنا التفكير على مستوى 
حجمنا بالترافق مع الش���عور 

بعدم االكتراث«.
واض���اف »عندم���ا ع���رض 
التلفزيون الدمناركي مش���اهد 
وصول أوباما الى مطار كوبنهاغن، 
سمعت الناس يقولون »آه، لقد 
أتى، سنخسر«. وكان أوباما قال 

لي خالل قمة الثماني االخيرة انه 
لن يأتي ألنه سيضع امللف بني 
يدي زوجته ميشيل وانه يجب 

علينا القيام بعمل أفضل«.
وتابع لوال الرواية »أجبته اذا 
لم تذهب الى كوبنهاغن سأفوز 
أنا. لكنه عاد وأتى، ومبش���يئة 

اهلل متكننا من الفوز«.
وعب���ر لوال ع���ن قلقه رغم 
سعادته الغامرة بتحقيق النصر 
»ألن اللجن���ة االوملبية الدولية 
وضعت مسؤولية كبيرة على 
عاتقنا«. واض���اف »أنا خائف 
من املس���ؤولية. اشعر كل يوم 
ان الناس يجب ان يس���تيقظوا 
ويواجهوا حتديا جديدا. لن اكون 
رئيسا عام 2016، لذا سيتحمل 
الشعب البرازيلي هذه املسؤولية 
واآلن على الدولة البرازيلية ان 
تستعد لتنظيم هذه األلعاب«. 
وحاول روغ الذي رحب بالرئيس 
البرازيلي ومعه الطبق الذي حمل 
املغلف الش���هير املتضمن اسم 
املدينة الفائزة، مواساة اصحاب 
امللفات اخلاس���رة، لكنه اكد ان 

الفائز يستحق االستضافة.
وقال روغ ان »اختيار واحد 
بني أربعة ملف���ات ممتازة امر 
صعب دائما )...( لكن كل التهاني 
لريو دي جانيرو... بالطبع كان 
الدولية  اللجنة  خيار اعض���اء 
صعبا، لكن االجتاه كان إلعطاء 

االستضافة الى قارة جديدة«.
وأض���اف »انها محاولة ريو 
الثالثة الستضافة االلعاب. فعام 
2012 ل���م تبلغ ال���دور النهائي 
لكنها بقيت متواضعة، سمعت 
جيدا، صححت نواقصها واليوم 

فازت«.

ان كان الرئيس باراك اوباما 
يتمتع بالشعبية واجلاذبية فإنه 
ليس قادرا على اجتراح املعجزات 
وهو ما أدركه االميركيون مبرارة 
بعد رفض ترش���يح ش���يكاغو 
لتنظيم األلعاب االوملبية لعام 

.2016
وذهب اوباما الى حد القيام 
بزيارة س���ريعة الى كوبنهاغن 
دفاعا عن ترشيح مدينة شيكاغو 
ام���ام اللجنة االوملبية الدولية، 
وهي مبادرة رمبا ما كان سيفعلها 
للدفاع عن قضية ديبلوماسية 

ال ميكن توقع نتائجها.
وفي نهاي���ة املطاف، لم يتم 
فقط اختي���ار ريو دي جانيرو 
الس���تضافة األلعاب األوملبية، 
وامنا كانت مدينة اوباما االولى 
التي مت اس���تبعادها بني االربع 
املرشحة فيما يشبه اول خسارة 
انتخابي���ة كبي���رة ألوباما منذ 
تعيينه رئيسا. لكن اوباما قبل 
اخلسارة بروح رياضية وهنأ 
ري���و والبرازي���ل واعتبر فوز 
مدينة اميركية التينية ألول مرة 
بتنظيم االلعاب »حدثا تاريخيا 
حقا«، و»دليال قاطعا على التقدم 

احملرز«.
وقال اوباما لدى عودته الى 
واشنطن »من أكثر االمور القيمة 
في الرياضة برأيي، ان بإمكانك 
ان تخوض مب���اراة رائعة من 
دون ان ترب���ح. وهكذا، وحتى 
لو انني كنت افضل ان نعود من 
كوبنهاغن حاملني اخبارا افضل، 
فأنه ال يسعني ان اعبر عن مزيد 
من االعتزاز مما انا عليه مبدينتي 
شيكاغو«. ولم ينتظر اوباما في 
اللجنة  كوبنهاغن صدور حكم 

االوملبية الدولية والذي ابلغ به 
وهو على منت الطائرة على طريق 

عودته الى واشنطن.
ولم يكن البيت االبيض من 
الس���ذاجة بحي���ث يتوهم بأن 
هيبة اوباما الدولية وجاذبيته 
اللحظة  الكثيفة في  ووساطته 
االخيرة س���تولد التفافا كثيفا 

حول ترشيح شيكاغو.
ويق���ول ديڤيد اكس���لرود، 
املستش���ار املق���رب الوباما ان 
ال���ى كوبنهاغن  الرئيس ذهب 
»ألنه كان يعرف ان املنافس���ة 
على أش���دها. كانت الفكرة من 
وراء ذل���ك ان يزيد من حظوظ 
ش���يكاغو«. مثل زيارة رئيس 
البرازيل لويس ايناسيو دا سيلفا 
وملك اس���بانيا خوان كارلوس 
ورئي���س وزراء اليابان يوكيو 
هاتوياما لكوبنهاغن. كما يرفض 
البيت االبيض أي قول يش���ير 
الى ان خسارة شيكاغو تشكل 

صفعة ألوباما.
وقال اكس���لرود »ال أرى في 
ذلك تنك���را جله���ود اوباما أو 
الس���يدة االولى«، التي وصلت 
الى كوبنهاغ���ن قبل يومني من 

زوجها.
وأدلى املستش���ار االميركي 
بتصريحاته عبر عدة محطات 
تلفزيونية بينها »س���ي ان ان« 
بهدف منع اي استغالل سياسي 
محتمل في اليوم نفسه الذي اعلن 
فيه عن بلوغ البطالة مستوى 
قياسيا منذ 1983 وانها تقترب 

من معدل %10.
وحتدث عن »اآلليات الداخلية« 
التي حتكم عمل اللجنة االوملبية 
الدولية والتجاذبات »السياسية« 
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البرازيل تحتفل رغم التحديات االقتصادية
14 مليار دوالر الميزانية واألرباح تقدر بـ 56 مليار دوالر

احتفلت مدينة ريو دي جانيرو حتى س���اعات الفجر 
االولى بنيلها شرف استضافة دورة االلعاب االوملبية عام 
2016 لتصبح بالتالي اول مدينة اميركية جنوبية تنظم 
هذه االلعاب، لكن التحديات التي تنتظر هذه املدينة الرائعة 
كبيرة.ال شك بان نقاط القوة في ملف املدينة البرازيلية 
معروفة: اط���ار طبيعي خالب وجذاب، ش���عب معروف 
بحبه للفرح، ودعم مطلق من البالد بأسرها ومسؤوليها، 
واقتصاد ارتقى بسرعة الصاروخ في السنوات االخيرة 
ليدخل نادي الدول العشر االقوى في العالم. لكن ريو دي 
جانيرو وعلى الرغم من مدة السبع سنوات التي تفصلها 
عن تنظيم االلعاب املقررة من 5 الى 21 اغسطس عام 2016، 
فانها ستخوض سباقا ضد الس���اعة لقلب تأخرها فيما 
يتعلق بالبنى التحتية لها وهي نقطة ضعفها االساسية، 
خصوصا من ناحيتي النقل وقدرتها الفندقية االستيعابية.
من دون ان ننس���ى العنف الشغل الشاغل يوميا لسكان 
كاريوكا. وتبدو مسألة النقل في غاية االهمية الن بعض 
املنشآت التي ستستضيف املنافسات تبعد حوالي 40 كلم 

عن الوسط االوملبي.
وبعد فشلها مرتني عامي 2004 و2012، قدمت ريو دي 
جاني���رو هذه املرة ملفا »واقعيا« بحس���ب عمدة املدينة 
ادواردو بايس، فلم يبادر الى اطالق الوعود بتشييد مترو 
في املدينة، بل استبدل الفكرة بباصات كبيرة تستوعب عددا 

كبيرا من االشخاص تسير في اماكن مخصصة لها.
اكثر من ربع ميزانية ملف ريو دي جانيرو اي نحو 5 
مليارات دوالر سيخصص لتحسني قطاع النقل السيئ جدا 
في هذه املدينة التي تضم 11 مليون نسمة، التي اهملت من 
قبل القطاع اخلاص منذ ان فقدت ثقلها كعاصمة للبرازيل 

ملصلحة برازيليا عام 1960.
ويتوج���ب على ري���و دي جانيرو مضاعف���ة قدرتها 
االستيعابية في الفنادق حيث ينقصها نحو 20 الف غرفة 
من الفنادق فئة جنمتني الى خمس جنوم لكي تلبي معايير 
دفتر الشروط املطلوب من قبل اللجنة االوملبية الدولية.

تعهدت املدينة البرازيلية تشييد 25 الف غرفة في احياء 
منطقة املرفأ في وس���ط املدينة وفي مناطق في الشمال 

والغرب، كما انها ستستخدم سفنا سياحية تستطيع ان 
تستوعب حوالي 8500 غرفة.

واكد املسؤولون عن امللف البرازيلي ان امليزانية العامة 
املقدرة ب� 14 مليار دوالر سيخصص جزء منها ايضا لتحسني 
احلياة اليومية لسكان املدينة حيث يعيش مليونا نسمة 

في احياء فقيرة جدا ومنفية.
وقال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لوال دا سيلڤا 
»سنقوم بتحويل هذه االحياء الفقيرة الى مبان عصرية، 
سنغير عقليات سكانها، وسنعطي فرصة للشباب، وستكون 

االلعاب االوملبية محركا لكل هذه االمور«.
وذكرت دراسة رسمية ان هذه االلعاب قد تدر ارباحا 
تق���در ب� 56 مليار دوالر وتخلف مليوني وظيفة من االن 

وحتى عام 2027.
وقال احد العاملني في احدى شركات احملاسبة الكبرى 
في البرازيل ويدعى ريكاردو تشافيس: »يكمن االمل في 
حتسن كبير لقطاع املواصالت واالمن من خالل استضافة 

االلعاب االوملبية«.

كاسترو: فوز ريو دي جانيرو انتصار للعالم الثالث

الرئيس الڤنزويلي يهنئ البرازيل ويعتبر الفوز حدثًا »تاريخيًا«

اعتبر الزعي����م الكوبي فيديل 
كاس����ترو ان فوز مدينة ريو دي 
البرازيلي����ة »دليال على  جانيرو 
تزايد تأثي����ر« الدول النامية على 

النطاق الدولي.
وكت����ب كاس����ترو )83 عاما( 
مذكرة نشرت اول من أمس على 
موقع »كوباديابيت« االلكتروني: 

»تنافست قوى اقتصادية كبرى 
الستضافة االلعاب االوملبية لعام 
2016، وبينها دولتان صناعيتان 
كبيرتان في العالم: الواليات املتحدة 
واليابان. ورغم ذلك فازت ريو دي 

جانيرو«.
وتابع الرئيس الكوبي السابق: 
»ال يصح القول االن ان الدول الغنية 

قدمت هدية الى البرازيل، احدى دول 
العالم الثالث«، وختم أبو الثورة 
الكوبية الذي ميلك عالقات طيبة 
مع الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو 
لوال دا سيلڤا النقابي السابق: »ان 
فوز هذه املدين����ة البرازيلية هو 
دليل على تزايد تأثير الدول التي 

تصارع نحو التطور«.

هنأ الرئيس الڤنزويلي هوغو 
البرازيل بعد اختيار  تش���اڤيز 
مدينة ريو دي جانيرو الستضافة 
دورة االلعاب االوملبية عام 2016 
من قبل اعضاء اللجنة االوملبية 
ف���ي كوبنهاغن، وحيا  الدولية 

حدثا »تاريخيا« بالنس���بة الى 
اميركا اجلنوبية، وقال تشاڤيز 
خالل اجتماع ملجلس الوزراء بث 
التلفزيون  مباشرة على شاشة 
الرسمي »لقد تلقينا نبأ جيدا، ريو 
ستسضيف االلعاب االوملبية عام 

2016. ميكننا ان نصفق لها«.
واضاف »اننا نهنئ البرازيل 
وش���عبها بالكام���ل والق���ارة 
االميركية اجلنوبية جمعاء. انه 
حدث تاريخي، وسنقوم جميعا 

مبساعدة البرازيل«.

البيت األبيض: أوباما أصيب بخيبة أمل
اعلن البيت األبيض ان الرئيس االميركي باراك 
اوباما اصيب بخيبة امل لعدم اختيار مدينة شيكاغو 
مسقط رأس���ه لتنظيم دورة األلعاب األوملبية عام 
2016 م���ن قبل اعضاء اللجنة األوملبية الدولية في 

كوبنهاغن.
وقال املتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس 
على منت الطائ���رة التي اعادت اوباما من العاصمة 
الدمناركية »الرئيس اصيب بخيبة أمل كبيرة بقدر 

ما تتخيلوا«.

المدن التي استضافت األلعاب األولمبية منذ تأسيسها
1896اثينا

1900باريس
1904سانت لويس )الواليات املتحدة(

1908لندن
1912ستوكهولم

1920انتورب )بلجيكا(
1924باريس

1928امستردام
1932لوس اجنيليس )الواليات احملدة(

1936برلني
1948لندن

1952هلسنكي
1956ملبورن )استراليا(

1960روما
1964طوكيو
1968مكسيكو

1972ميونيخ )املانيا الغربية(
1976مونتريال )كندا(

1980موسكو )االحتاد السوفييني(
1984لوس اجنيليس )الواليات املتحدة(

1988سيئول
1992برشلونة )اسبانيا(

1996اتالنتا )الواليات املتحدة(
2000سيدني
2004اثينا
2008بكني
2012لندن

2016ريو دي جانيرو


