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استضافة قطر لمونديال 2022 توفر مزايا تجارية وكروية للشرق األوسط
من المتوقع أن ترتفع حقوق البث التلفزيوني في المنطقة إلى 550 مليون دوالر وزيادة الحضور الجماهيري وارتفاع نسبة انتشار الكرة النسوية

أحد املالعب الرائعة املغلقة ملونديال 2022 في قطر

كشفت دراسة أجرتها شركة غرانت 
ثورنتون املختصة في شؤون اخلدمات 
االستشارية العاملية النقاب عن حجم 
الفرص احملتملة للتنمية واالستثمار في 
مجالي التجارة وكرة القدم باملنطقة إذا 
نالت قطر حق استضافة كأس العالم 
2022. واكدت الدراسة التي مت اعدادها 
بتكليف من جلنة ملف قطر 2022، أن 
كرة القدم هي الرياضة األولى في الشرق 
األوسط، وأن املنطقة تتمتع بقدرات 
كبيرة غير مس���تثمرة لتطوير هذه 
اللعبة، واشارت الى ان قطر ستحقق 
اس���تضافة ناجحة لكأس العالم من 
الناحية التجاري���ة وهي تلعب دورا 
محوريا لدفع عجلة تطور كرة القدم 
الى االمام في مختلف أنحاء الش���رق 
األوسط. وخلصت الدراسة الى عدد 

من النتائج الرئيسية من بينها:
ان اسناد مهمة اس���تضافة كأس 
العالم لكرة القدم الى قطر سيحقق منوا 
اقتصاديا لقيمة اللعبة في املنطقة قدره 

14 مليار دوالر بحلول عام 2022.
ونظرا للموقع املميز الذي تشغله 
قطر ف���ي قلب ق���ارات العالم تقريبا 
فإن 82% من س���كان العالم سيكون 
بإمكانهم مشاهدة املباريات على الهواء 

مباشرة.

ان تنظي���م كأس العال���م في قطر 
سيسهم في زيادة احلضور اجلماهيري 
ملباريات الكرة التي تقام في مختلف 

أنحاء املنطقة بنسبة %13.4.
من املتوقع ان ترتفع حقوق البث 
التلفزيوني في املنطقة بنس���بة %30 

لتصل إلى 550 مليون دوالر.
ان ارتفاع نس���بة انتش���ار الكرة 
النسوية في الشرق األوسط من أقل 

من 0.2% في عام 2000 إلى %3.3.
واذا جنحت املنطقة في الوصول الى 
املستوى الذي يؤهلها لدخول األسواق 
األكثر نضجا فإن ذلك يعني ظهور 140 
مليون العب كرة إضافي على جميع 

املستويات.
ويعد نصف ضيوف كأس العالم 
في قطر من الشرق األوسط سيكونون 
من النس���اء، ويتوقع ان يحضر %97 

منهم املباريات.
وان موقع الش���رق األوسط على 
مقربة من األسواق األوروبية واآلسيوية 
التجارية حلقوق  القيم���ة  س���يعزز 
االستضافة باملقارنة مع جنوب أفريقيا 

.2010
وتعقيبا على م���ا جاء في البحث 
والقيمة الكبيرة التي ميثلها في هذا 
الوقت قال حس���ن الذوادي الرئيس 

التنفيذي مللف قطر 2022 »ان تقرير 
غران���ت ثورنت���ون يلخ���ص املزايا 
التجاري���ة الكبيرة وف���رص التطور 
التي ستكون من نصيب كرة القدم إذا 
حصلت الشرق األوسط على فرصتها 
التاريخية الستضافة كأس العالم عام 
2022 وسيكون بإمكاننا أن نرى ماليني 
املشجعني املتحمسني ملشاهدة البطولة 

والتفاعل مع أحداثها«.
وأضاف »نحن نعرف جيدا حجم 
الشغف الذي تتمتع به كرة القدم في 
الش���رق األوسط ونعرف أيضا ان ما 
تفتقده املنطقة هو وجود مس���ابقة 
العالم باعتبارها  عاملية بحجم كأس 
حافزا إلطالق جيل جديد من املشجعني 
والالعبني. كما ان التقرير عزز اعتقادنا 
بأن اقامة كأس العالم في منطقة الشرق 
األوسط عام 2022 ليست خطوة نحو 
صناعة التاريخ فحس���ب وامنا ايضا 
لفتح منافذ كروي���ة جديدة ومثيرة 

للفيفا وشركائه«.
من جهة اخرى، تنطلق سلس���لة 
منافسات الدوري املاسي أللعاب القوى 
في السادس من مايو املقبل، وتستمر 
حتى اجلولة األخير في 16 س���بتمبر 
املقبل في بروكسل، حسبما اعلن االحتاد 

الدولي أللعاب القوى.

»الوطنية لالتصاالت« ترعى موسم »القوى«

»السيارات« ينّظم الجولة الرابعة من »الدريفت«

زاهر يعترف بالتقصير في أزمة مصر والجزائر

عبدالعزيز البالول

)هاني الشمري( سامي احلشاش يعترض على قرار احلكم هاشم الرفاعي باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للقادسية 

األمام واالستمرار نحو األفضل«. 
واختت����م البال����ول كلمته بالقول 
»ستواصل الوطنية مسيرتها في 
تقدمي كل الدعم الالزم لالنش����طة 
الرياضية في الكويت إميانا منها 
بأن هذا من شأنه تعزيز بناء أجيال 

واعدة في املستقبل«.
وفي ه����ذا الصدد أعرب احتاد 
ألعاب القوى عن شكره وامتنانه 
لدعم الوطنية املتواصل له، مؤكدا 
أن »رعاية الوطنية تثبت التزامها 
لدعمها وتش����جيعها الرياضة في 
الكويت والذي يالقى دوما صداه في 
أوساط اجلمهور ومحبي الرياضة 

في الكويت«.
اجلدي����ر بالذك����ر، أن بصمة 
الوطني����ة واضحة ف����ي رعايتها 
املتنوعة في  الرياضية  لألنشطة 
الكويت مثل كرة القدم والدراجات 

وهوكي اجلليد.

القطاعات  ال����ى دع����م كل  خالله 
الكويتي،  الشباب  التي تستهدف 
وباألخص الرياضية منها ونسعى 
دوما لتوفير األرضية املناسبة لهم 
ملساعدتهم على اتخاذ خطوة إلى 

تقام اجلولة الرابعة من بطولة الدريفت مساء 
اليوم التي ينظمها نادي السيارات والدراجات اآللية 
على احللبة املخصصة لهذا النوع من الس���باقات 
مبشاركة نخبة من السائقني، وأعلنت اللجنة الفنية 
املشرفة على البطولة عن إغالق باب املشاركة للجولة 
الرابعة، ومت تسليم الوثائق اخلاصة باملشاركني 
مس���اء امس مبوقع احللبة وستخضع السيارات 
املشاركة للفحص الفني قبل بداية السباق للتأكد من 
مطابقتها لشروط األمن والسالمة، كما سيتم إعطاء 
املتسابقني التعليمات الفنية اخلاصة بالسباق قبل 
بدايته. وأعرب رئيس النادي الشيخ أحمد الداود 
عن احتدام املنافسة وتوقع ان تكون اجلولة الرابعة 
قوي���ة الن املتبقي 4 جوالت والنقاط متقاربة بني 
املتسابقني، والكل يسعى حلصد النقاط في نهاية 
املوس���م، وأضاف أن املس���ؤولية كبيرة جدا النه 
املوسم األول الذي ينظم فيه النادي هذا العدد من 

البطوالت مما يتطلب تضافر جميع اجلهود إلجناح 
تنظيمها حسب املواصفات واملقاييس الدولية بني 
اللجان املنظمة واجلهات الرس���مية بالدولة مثل 
وزارة الداخلي���ة واإلدارة العام���ة لإلطفاء وإدارة 
الطوارئ الطبية بوزارة الصحة وتلفزيون الكويت 
ووسائل اإلعالم املختلفة. وأشار الدواد إلى تواجد 
أعضاء اللجان طوال أيام األس���بوع حتى ساعات 
متأخرة ف���ي عمل متواصل وبحم���اس كبير مما 
يثلج الصدر ويوضح مدى اإلحساس باملسؤولية 
عند الش���باب الكويتي احملب لرياضة السيارات 
والدراج���ات، وأوضح أن هؤالء اجلنود املجهولني 
هم عماد جناح أي بطول���ة ينظمها النادي، وانه 
سيتم تطوير االستثمار البشري من خاللهم لصقل 
مواهبهم وتثبيت إجنازاتهم لتطوير مستواهم الفني 
ليتولوا القيام باملهام التنظيمية على املس���توى 

احمللي واإلقليمي والدولي.

 اعترف رئيس االحتاد املصري لكرة القدم 
س����مير زاهر بوجود تقصير من جانبه في 
التعام����ل مع األزمة الت����ي اندلعت بني مصر 
واجلزائ����ر. وقال في تصريح لقناة »مودرن 
سبورت«: أعترف بافتقاونا للخبرة الكافية 
للتعامل مع تلك املواقف واألزمات، وان االحتاد 

املصري فش����ل في إنهاء األزمة سريعا حيث 
كان بإمكاننا إنهاؤها في القاهرة، ولكنني لم 
أفعل ذل����ك وبالفعل ندمت، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان العالقات اقتربت من العودة لنصابها 
السليم بعد الزيارات املتبادلة بني ممثلني من 

الطرفني.

كج����زء من دعمه����ا املتواصل 
للقطاع الرياضي في الكويت، أعلنت 
الوطنية لالتصاالت عن رعايتها 
ملوس����م 2010-2011 الحتاد ألعاب 

القوى جلميع الفئات العمرية.
وقد أكد مدير العالقات العامة 
في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول »أن هذه الرعاية تأتي من 
منطلق مس����اعيها لدعم الرياضة 
الكويتية وتأكيدا على استراتيجيتها 
الرامية لدعم الرياضيني مبختلف 
فئاتهم العمري����ة لتحقيق أفضل 
مس����توى للنجاح والوصول إلى 
البطول����ة« وأض����اف: »ان رعاية 
الوطنية ستشمل كذلك منح الالعبني 
الفائزي����ن هدايا قيمة وما مبادرة 
الوطنية هذه إال تأكيد على التزامها 
باستراتيجيتها نحو املجتمع، وهي 
جزء ال يتجزأ من برنامج املسؤولية 
االجتماعي����ة التي تهدف دوما من 

عبدالعزيز جاسم 
قال مدير الك����رة في النادي 
العربي س����امي احلشاش انه ال 
يعت����رف بأن االخضر خاس����ر 
أمام القادسية في كأس االحتاد، 
بل متعادل ألن اخلسارة كانت 
بسبب خطا فادح من احلكم هاشم 
الرفاعي في احتساب ركلة جزاء 
خيالية، ال أساس لها من الصحة، 
وبالتالي فإن النتيجة املنطقية 
هي التعادل، مش����يرا إلى انه ال 
يقلل م����ن قيمة وحجم األصفر 

بل بالعكس.
وكان القادس����ية ق����د تغلب 
على العربي 1-0 أمس االول في 
اجلولة الثامنة من كأس االحتاد، 
وجاء الهدف من ركلة جزاء غير 
صحيحة ترجمها سعود املجمد 
)72(. وتوق����ف اللعب 8 دقائق 
اثر احتجاج العربي على صحة 

الركلة.
وب����ني احلش����اش أن جلنة 
املسابقات في احتاد الكرة حتاول 
»كس����ر مجاديف العربي« فهو 
عندما ينطلق بقوة تضع العراقيل 
أمامه كي يتوقف، مبينا أنه يعلم 
ان جلنة املسابقات ستوقفه، فيما 
س����توقف جلنة احلكام احلكم 
هاشم الرفاعي على اخلطأ لكن 
من يعوض العربي وجماهيره عن 

خسارة النقاط ال� 3 واملباراة.
وأض����اف أن جلن����ة احلكام 
تريد جتربة حكام جدد لتهيأتهم 
مستقبال، وهو أمر جيد لكن ال 
جترب حكم����ا جديدا في مباراة 
العربي والقادس����ية،  بحج����م 
فاحلكام اجلدد يجب ان يديروا 
مباريات سهلة نسبيا ألن لقاءات 
القمة لها خصوصيتها، مشيرا إلى 
انه لم يحرك ساكنا من مقعده 
طوال املوسمني، بيد ان ما حدث 
في املباراة االخيرة أجبره على 
ترك مكانه الن احلكم أصر على 
رأيه اخلاطئ، حتى بعد مشاورة 
احلكم املساعد، كما انه لم يقبل 
ان يسمع احتجاج اجلهاز اإلداري 

وأصر على قراره اخلاطئ.
وأوضح احلشاش كيف تقام 
مباراة في القسم الثاني من كأس 
االحتاد وهناك مباراة مؤجلة بني 

القسم  كاظمة والقادس����ية من 
االول، واألغ����رب من ذلك كيف 
تؤجل مباري����ات كأس االحتاد 
وهي تنظم إلش����راك العبني لم 
يلعبوا في الدوري، لكن يبدو أن 
هناك عضوا في جلنة املسابقات 
يريد تسيير كأس االحتاد لصالح 
ناديه من خالل قرارات التأجيل 

الواضحة لفريقه.
وأكد احلشاش أن العربي يقف 

املباريات،  واستعادتهم للياقة 
فه����م يلتحق����ون باملنتخب في 
أفضل حال ويعودون مبستوى 
مغاير جللوس����هم على مقاعد 
البدالء وعدم مشاركتهم في أي 
مباراة، متسائال هل يعقل فريق 
متصدر الدوري املمتاز وال ميثله 
أي العب في التشكيلة االساسية 

لالزرق؟
وختم احلشاش حديثه قائال: 

القادسية بتأجيل مباريات  مع 
الدوري ملشاركة العبيه مع األزرق 
كما يوافق على تأجيل الدوري في 
حال تعارض لها مع األصفر في 
املشاركات اخلارجية، لكن ال يعقل 
أن تؤج����ل مباريات قد وضعت 

أصال ملثل هذه املناسبات.
وبني أن األخضر بعد نهاية 
»خليجي 20« في اليمن، سيعاني 
الالعبني  ف����ي تهيئ����ة  كثي����را 

نحن مص����رون على مواصلة 
املش����وار واملنافسة على لقب 
الدوري املمتاز رغم العراقيل 
الفني  التي تواجه اجلهازين 
واالداري، وسنعود بقوة بعد 
املنافسة على  التوقف ونريد 
جمي����ع األلقاب حت����ى كأس 
االحتاد، رغم ان األمل ضعيف، 
لكن هن����اك 4 مباريات ميكن 

التعويض من خاللها. 

األهلي مع »زيزو« يواصل استعداداته لمواجهة سموحة 
سلبا على الفريق، وشدد حسن 
على أن مس���توى الزمالك في 
الوق���ت الحال���ي يختلف عن 
مستواه في مباراة بني عبيد 
األولى والكفة اآلن أرجح كثيرا 

للفريق االبيض. 
 في سياق اخر، أكد حارس 
مرم���ى الزمال���ك »الموقوف« 
عصام الحضري أنه لن يلعب 
مع الفريق االبيض مرة أخرى، 
رافض���ا أي محاوالت صلح قد 
يلج���أ لها مس���ؤولو الزمالك 
مستقبال. وقال الحضري في 
تصريح له لقناة »مودرن كورة« 
ان عالقته بالتوأم انتهت تماما، 
ولم ولن يقب���ل أي محاوالت 

للصلح.
وقال إن���ه ل���و اجتمع مع 
التوأم حسام وإبراهيم حسن 
على طائرة واحدة اثناء سفره 
لألراضي المقدسة الداء فريضة 

الحج لكانت »انفجرت«.

الحمراء، مؤكدا رضاه  القلعة 
عن الفترة السابقة للجهاز الفني 
وأن االس���تقالة جاءت بسبب 
ان منحن���ى الفريق في هبوط 
التغيير سيصحح مسار  وأن 

المنحنى.

حسن يطالب بعدم التهويل 

في الزمالك، طالب مدير الكرة 
إبراهيم حسن جماهير النادي 

بأال تعتبر مباراة بني عبيد في 
الكأس ثأرية ألنها تظل مباراة 
في كرة القدم، وأضاف أن ريال 
مدريد سبق له أن تلقى الهزيمة 
من فريق مغمور في كأس ملك 
إسبانيا، وهذا أمر وارد في كرة 
القدم، موضحا أن الجهاز الفني 
بقيادة حسام حسن سيتعامل 
اللقاء بشكل طبيعي دون  مع 
ش���حن معنوي زائد قد يؤثر 

بقيادة حس���ام البدري جاءت 
نظرا للضغوط الشديدة التي 
تعرض له���ا هذا الجهاز، لذلك 
فضل عدم الدخول في أزمة مع 
الحفاظ على  الجماهير، وأراد 
عالقته مع جمهور األهلي، على 
الرغم مما حققه هذا الجهاز من 
بطوالت كثيرة مع الفريق، وقدم 
المختلفة  العبين للمنتخبات 
وعملنا بمب���ادئ وأخالقيات 

األحم���ر، في حض���ور الجهاز 
الفني الجديد، وهم س���يد عبد 
الحفيظ مدي���ر الكرة، ومحمد 
يوسف وياسر رضوان المدربان، 
وابراهيم رياض مدرب حراس 
المرمى ومحمد أبو العال مدرب 
األحمال، وقد جاء المران خفيفا 
الودية  وس���ادت فيه األجواء 
والمرح بين الجميع، وحرص 
»زيزو« في بدايته على االجتماع 
بالالعبين للحديث معهم حول 

خطته للمرحلة المقبلة.
على صعي���د متصل، نفي 
مدير الكرة السابق في االهلي 
هادي خش���بة ما تردد اخيرا 
حول عودت���ه لتولي منصب 
المنس���ق العام لكرة القدم في 
القلع���ة الحم���راء، وأن كل ما 
تداولته وسائل اإلعالم مجرد 
اجتهادات وال يوجد قرار رسمي 
بهذا الش���أن، مش���يرا الى ان 
استقالة الجهاز الفني السابق 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
 يواصل الفريق األول لكرة 
القدم في األهل���ي تحت قيادة 
المدير الفني الجديد عبدالعزيز 
عبدالشافي »زيزو«، استعدادا 
لمباراة سموحة المقررة في 3 
ديسمبر المقبل ضمن الجولة 
ال� 13 للدوري المصري الممتاز، 
حيث قرر الجهاز الفني أن يؤدي 
الفريق تدريباته على فترتين 

صباحا ومساء.
ومن المقرر ان يخوض األهلي 
مباراة ودي���ة أمام الفيوم غدا 
السبت استعدادا للقاء سموحة، 
وستكون المباراة فرصة جيدة 
للجهاز الفني الجديد للوقوف 
على الحال���ة الفنية والبدنية 
لالعبين قبل خوض المباريات 

الرسمية.
 وكان المدي���ر الفني لألهل 
»زيزو« قد ب���دأ اول من أمس 
الفريق  التدريبي مع  مشواره 

 حكومة المغرب تدعم ملف ترشيح 
بالدها الستضافة كأس أفريقيا 

 
أكد وزير الشباب والرياضة املغربي منصف بلخياط التزام حكومة 
بالده بدعم ترش����يح املغرب الحتضان بطولة كأس أمم افريقيا لكرة 

القدم لعام 2015 أو 2017.
وأبرز بلخياط لدى لقائه وفد جلنة التفتيش التابعة لالحتاد االفريقي 
لكرة القدم التي تزور املغرب في إطار جولة على البلدان املرش����حة 
لتنظيم هذا احلدث، أن بالده قدمت ملف ترشيح قوي ومتكامل فيما 
يتعلق بالبنية التحتية التي تهم املنش����آت والنقل والطرق واملراكز 

السياحية اضافة الى املؤسسات الصحية واألمن.
وقال إن املغرب »اس����تكمل كل املؤهالت الت����ي متكنه من الظفر 
بثقة أعضاء االحتاد األفريقي لكرة القدم الحتضان بطولة كأس أمم 
افريقيا«، مش����ددا على أن املغرب سيهيئ كل الظروف لتنظيم جيد 

»مبهر« للبطولة القارية اذا ما مت اسناد تنظيمها لالحتاد املغربي.
 ويقوم وفد افريقي يضم عضوي املكتب التنفيذي لالحتاد االفريقي 
التشادي أدوم دجبرين والغيني املامي كابيلي كامارا وعضو اللجنة 
املنظمة ل����كأس افريقيا اجلنرال زومارو غنوف����ام من توغو بزيارة 
للمغرب بدأها الثالثاء املاضي، حيث وقف على املنش����آت الرياضية 
املرشحة الستقبال مباريات البطولة في مدينتي الرباط والدار البيضاء 

ويواصل زيارته اليوم وغدا ملالعب طنجة وفاس ومراكش.
وتتناف����س جنوب افريقيا مع املغرب عل����ى احتضان الدورة 30 
أو 31 لكأس افريقيا، فيما س����حبت الكونغو الدميوقراطية ترشحيها 

أخيرا.

 الحشاش: هل إيقاف الحكم سيعوض العربي عن الخسارة؟
 أكد أن هناك من يحاول كسر »مجاديف األخضر« كلما تألق 

النصر يوقف الشمري لسوء السلوك!
قرر الجهاز اإلداري لكرة القدم في النصر إيقاف

مدرب الفريق األول علي الشمري مباراة واحدة 
وخصم 25% من راتبه لسوء سلوكه مع الجهاز 
اإلداري، بعد مباراة خيط���ان في كأس االتحاد 
حسبما ورد في الكتاب المرسل من إدارة الفريق 

الى أمين الصندوق في اللجنة المؤقتة.
وقد ع��لم���ت »األنباء« ان ال�ش����مري يقدم 
اس���تقالته من منصبه، إن لم تس���تجب اإلدارة 
لطلباته التي س���يتقدم بها خالل األيام القليلة 

المقبلة. 


