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  ٢  ديسمبر ٢٠١٠ 

 اعترف رئيس ملف استراليا ورئيس احتاد  45 
بالده لكرة القدم فرانك لوفي بان عدم السماح 
الدولة  اوقيانيا بالتصويـــت الختيار  ملمثل 
التي ستســـتضيف نهائيات مونديال ٢٠٢٢ 
حرم بالده من صوت في غاية االهمية.  وكان 
االحتاد الدولي لكـــرة القدم «فيفا» قد اوقف 
ممثل اوقيانيا الوحيد ضمن اللجنة التنفيذية 

التاهيتي رينالد تيماريي بسبب ضلوعه في 
فضيحة رشـــوة، وكان بامكان نائبه ديڤيد 
تشونغ ان يحل مكانه شرط ان يسحب تيماريي 
طلب االستئناف الذي تقدم به واالستقالة من 
منصبه، لكنه لم يقم بهذه اخلطوة علما بانه 
كان صرح بانه سيمنح صوته الستراليا التي 

تقع جغرافيا في قارة اوقيانيا. 

 قال رئيس العرض الروسي الستضافة مونديال 
٢٠١٨ فيتالي موتكو ان روسيا لن تكون طرفا في اي 
صفقات لتبادل االصوات خالل االقتراع الختيار مكان 

اقامة نهائيات عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
   ونأى موتكو العضو في اللجنة التنفيذية في «فيفا» 
بنفسه عن اي حتالفات او صفقات لتبادل االصوات 

بني الدول املتنافسة على استضافة البطولة.

  أستراليا خسرت صوتا في غياب أأوقيانيا  روسيا تهاجم صفقات التصويت 

 سكرتير عام «فيفا» جيروم فالكه مرحبا بصاحب السمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر املسند       (رويترز) 

(أ.ف.پ)  رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون في حديث مع األمير ويليام بحضور ديڤيد بيكام 

(أ.پ)  األنظار تتركز على االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ملعرفة من سيستضيف مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ 

 صراع محموم بين ٩ دول الستضافة مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢

 العالم يترقب اليوم ساعة الحقيقة.. وقطر على أبواب التاريخ
تؤخذ بعني االعتبار لدى تصويت 
اعضاء اللجنة التنفيذية وهو ما 
أملح اليه رئيــــس االحتاد الدولي 
جوزيف بالتر قبل ايام بقوله «نحن 
هنا ال نتعامل مع مؤسسة فيفا، بل 
مع بشر، وبالتالي فان هؤالء البشر 
قد يكون لديهم افكار مختلفة عما 

ورد في التقارير الفنية».

  صراع محموم

  ويبدو من الصعب التكهن بهوية 
الفائز في السباقني لكن الدالئل في 
االيام االخيرة تشير الى انحصار 
الســــباق في مونديــــال ٢٠١٨ بني 
روسيا وامللف املشترك السبانيا 
والبرتغــــال،  مع تراجع اســــهم 
امللف االجنليزي كثيرا في االيام 
االخيرة، وهنــــاك بعض املصادر 
امكانية حتى خروجه  الى  تشير 
من الدور االول علــــى يد هولندا 
وبلجيكا في حــــال لم يتمكن من 
ضمان اصوات منطقة الكونكاكاف 

الثالثة باكملها.
  واشارت مصادر موثوقة لوكالة 
الصحافة الفرنسية، الى ان «امللف 
الذي سيضمن اصوات الكونكاكاف 
في الدور النهائي سيحسم االمور 
في مصلحته» علما ان رئيس هذا 
االحتــــاد الترينيدادي جاك وارنر 
الثالثة ستصب  اكد ان االصوات 
في مصلحة ملف واحد ولن تتوزع 
على اثنني او اكثر. اما في نسخة 
عام ٢٠٢٢، فان الغموض هو سيد 
املوقف حيث املواجهة بني الواليات 
املتحدة من جهة و٤ ممثلني للقارة 
اآلسيوية، مع ان مصدرا موثوقا 
كشف لوكالة الصحافة الفرنسية 
ان الدور النهائي احلاسم سيكون 

بني قطر والواليات املتحدة.

 بعــــد عــــدة اشــــهر قضاهــــا 
املســــؤولون عن امللفات التسعة 
املرشحة الستضافة كأسي العالم 
٢٠١٨ (٤ دول اوروبـــــية) و٢٠٢٢ 
(٤ دول آسيوية والواليات املتحدة)،  
في التجوال حــــول العالم القناع 
اعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي بأحقية دولهم في استضافة 
العرس الكروي، دقت االن ساعة 
احلقيقة بالنسبة الى هؤالء الذين 
سينتظرون بترقب وحذر شديدين 
ما ستؤول اليه نتيجة التصويت 
املقرر اليوم فــــي مقر «فيفا» في 

زيوريخ.
  وانحصر السباق نحو استضافة 
مونديال ٢٠١٨ بني ٤ ملفات اوروبية 
هي اجنلترا وروسيا،  باالضافة الى 
ملفني مشتركني لكل من البرتغال 
واســــبانيا، وهولنــــدا وجارتها 

بلجيكا.
  اما السباق الستضافة مونديال 
٢٠٢٢، فيشهد صراعا بني الواليات 
املتحدة من جهة، واربع دول آسيوية 
من جهة اخرى هي قطر واليابان 

وكوريا اجلنوبية واستراليا.
  والقت الرشــــوة بظاللها على 
سباق االســــتضافة خصوصا في 
الشهرين األخيرين بعد معلومات 
اوردتها صحيفة «صنداي تاميز» 
البريطانية التي زعمت من خالل 
شريط ڤيديو ان النيجيري اموس 
ادامو، احد اعضاء املكتب التنفيذي 
لـ «فيفا»، طلب مبلغ ٨٠٠ الف دوالر 
(٥٧٠ الف يورو) للتصويت الحد 
البلدان املرشحة، اذ صورت لقاءه مع 
صحافيني «سريني»، قدموا انفسهم 
الواليات  وسطاء للتسويق مللف 
املتحدة في مونديال ٢٠١٨، مقابل 

مبلغ من املال ملشروع خاص.

التنفيذية.
  واضاف: «يجب التذكير ايضا 
بأن هذا القرار صدر بشــــأن أمور 
حدثت قبل عام ٢٠٠٠ ولم تصدر اي 
ادانة من احملكمة ضد الفيفا»، وختم 

البيان «القضية اغلقت متاما».
  وقدمــــت جلنــــة التفتيش في 
«فيفا» التي قامت بجوالت مكوكية 
على الدول التســــع املرشحة على 
مدى نحــــو ٣ اشــــهر متواصلة، 
تقاريرهــــا الفنية املتعلقة بنقاط 
القــــوة والضعــــف فــــي كل ملف 
ومنحــــت افضلية لبعض امللفات 
على اخــــرى، لكن امورا اخرى قد 

بقيمة ١٠٠ مليون دوالر، وبحسب 
مجلة بانوراما للـ «بي بي سي» فان 
الدفعات كانت بهدف رشوة  هذه 
مسؤولني كبار في االحتاد الدولي. 
واشار املصدر الى دفعات لشركة 
«سانود» لصالح ريكاردو تيكسييرا 
التنفيذية ورئيس  اللجنة  عضو 
االحتاد البرازيلي لكرة القدم، وكان 
حتقيق ملجلس الشيوخ البرازيلي 
عام ٢٠٠١ اكد ان تكســــييرا تسلم 

امواال من شركة «سانود».
  واتهم الشــــريط ايضا رئيس 
االحتــــاد االفريقــــي لكــــرة القدم 
الكاميروني عيسى حياتو حيث 

فــــي هذا الصدد،  وبعد ثالثة ايام 
ايقاف العضوين مؤقتا قبل  قرر 

االستماع اليهما.
  وفي منتصف الشــــهر املاضي 
وبعد االستماع الى دفاع عضوي 
اللجنــــة التنفيذية، اوقفت جلنة 
االخالق في «فيفــــا» ادامو ملدة ٣ 
اعوام مــــع تغرميه ١٠ االف فرنك 
سويسري (٧٤٠٠ يورو)، فيما اوقف 
تيماري ملدة عام واحد مع غرامة 

بقيمة ٥ االف فرنك سويسري.
  وتشوهت صورة «فيفا» اكثر 
واكثر، عندما كشف شريط لهيئة 
االذاعة البريطانية (بي بي سي) 

تســــلم ١٠٠ الف فرنك عام ١٩٩٥، 
ونيكــــوال ليوز رئيــــس االحتاد 
االميركــــي اجلنوبي بتســــلمه ما 
مجموعــــه ٧٣٠ الــــف دوالر مــــن 
«اي اس ال». لكــــن «فيفا» رفض 
مزاعم برنامــــج بانوراما معتبرا 
ان السلطات السويسرية حققت 
في االمر واقفلت املوضوع نهائيا 
قبل ســــنوات.واصدر بيانا اعتبر 
فيه أن «التحقيقات املتعلقة بهذه 
القضية تعود الى سنوات عدة وقد 
حققت فيها السلطات املختصة في 
سويسرا»، مشيرا الى انها لم توجه 
التهمة الى اي من اعضاء اللجنة 

االثنني املاضي تلقي ٣ اعضاء من 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
امــــواال في اطار فضائح رشــــوة 

ايضا.
  وحصلت االذاعة على وثائق 
حصرية بخصوص مبالغ دفعها 
«انترناشونال سبورتس اند ليجر» 
(اي اس ال) وهي مؤسسة تسويقية 
حصلــــت على احلقوق احلصرية 
لكؤوس عالم عــــدة قبل ابعادها 

عام ٢٠٠١.
  وتتعلق هذه الوثائق الداخلية 
لهذه املؤسسة بـ ١٧٥ دفعات غير 
قانونية في الفترة بني ١٩٨٩ و١٩٩٩ 

  واوضحت الصحيفة ايضا ان 
رئيس االحتــــاد االوقياني ونائب 
الهاييتي رينالد  رئيس «فيفــــا» 
تيماري يريد ٣ر٢ مليون دوالر (٦ر١ 
مليون يورو) ملشــــروع اكادميية 
رياضيــــة فــــي أوكالند، كاشــــفة 
تباهيــــه ايضا بأنه تلقى عرضني 
من ممثلي ملفني آخرين للحصول 

على صوته.
  واثر هذه املعلومات واحلرج 
الذي اصاب «فيفا»، فتح حتقيقا 
املاضــــي بحق  اكتوبــــر  فــــي ١٨ 
العضوين وطالب جلنة االخالق 
بالقيام بتحقيق معمق ومستقل 

 بوتين لن يحضر كاميرون: يمكن تحقيق نجاح تجاري من المونديال
  إلى زيوريخ

 إجراءات التصويت 

 االتحاد األفريقي ينفي اتهامات بالفساد

 القطريون يترقبون اللحظة الحاسمة

 وصل رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
إلى زيوريخ لدعم ملف إجنلترا لطلب استضافة 

كأس العالم ٢٠١٨.
  وسيعرض كاميرون ملف إجنلترا أمام أعضاء 
املجلس التنفيذي لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
قبل التصويت املقرر اليوم الختيار مضيفي بطولتي 

كأس العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
  ويبدو وصول كاميرون إلى زيوريخ أمرا مهما 
يعـــزز فرص إجنلترا في احلصول على شـــرف 
اســـتضافة البطولة للمرة األولى منذ عام ١٩٦٦، 
بعد أن أصيب املســـؤولون عن امللف بالقلق من 
أن تتقلص فرصة إجنلترا بســـبب حتقيق هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وجود فساد 

في «فيفا».
  ولكـــن كاميرون قال «أركز على شـــيء واحد 
فقط هنا وهو محاولة حصول إجنلترا على حق 
استضافة كأس العالم. وأضاف «سأحاول إقناعهم 

بتألق الكرة اإلجنليزية، هذا ما سيشغلني، وليس 
شيئا آخر».

  ويوجد األمير ويليام وقائد املنتخب اإلجنليزي 
الســـابق ديڤيد بيكام أيضا فـــي زيوريخ لدعم 
ملف إجنلترا، وقد صرح كاميرون لهيئة اإلذاعة 
البريطانية قائال: «لدينا حجة قوية للغاية، وهي 

أفضل عروض فنية».
  وأضاف «ميكننا حتقيق أفضل جناح جتاري 
من كأس العالم، كما أننـــا لو كنا نريد الترويج 
لكرة القدم بني اجلماهير بشـــكل أكبر في جميع 
أنحاء العالم، أعتقـــد أن فوز ملف إجنلترا ٢٠١٨ 
سيكون أفضل طريق نحو ذلك، سنقدم كل هذه 

احلجج».
  وأوضح كاميرون أن «إجنلترا لديها شـــغف 
بكرة القدم، ميكننا تقدمي عرض رائع حقا، ميكننا 
توفير ستادات متكاملة، لدينا كل اإلمكانات إلجناز 

هذا العمل». 

 ذكرت وكاالت األنباء الروسية 
امس ان رئيس الوزراء الروسي 
فالدمييـــر بوتـــني احـــد ابرز 
الساعية  املروجني مللف بالده 
الحتضان نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨، لن يتوجه الى زيوريخ 
اليوم «كي ال ميارس ضغوطات 

على فيفا».
  ونقلت وكالة «ايتار تاس» 
عن بوتني قوله «كنت ارغب في 
تقدمي ملف روســـيا شخصيا، 
لكن في الظروف احلالية اعتقد 
بانه من األفضل علي ان امتنع 
عن ذلك لكي أتيح الفرصة امام 
اعضاء اللجنة التنفيذية التخاذ 
قرارهم بعيدا عن الضغوطات 

اخلارجية».
  ويحظى امللف الروسي بدعم 
مطلق من احلكومة بشـــخص 
بوتـــني الـــذي كان حلضوره 
العموميـــة للجنة  اجلمعيـــة 
االوملبية الدولية في غواتيماال 
قبل ٣ سنوات عندما كان رئيسا 
للبالد، اثر كبير في ترجيح كفة 
مدينة سوتشي الروسية على 
البحر األســـود في نيل شرف 
استضافة دورة األلعاب االوملبية 

الشتوية عام ٢٠١٤. 

  يتم االقتـــراع على هوية 
الدولتني املضيفتني ملونديالي 
٢٠١٨ و٢٠٢٢ بتصويت سري في 

مقر «فيفا» في زيوريخ.
  يتـــم التصويـــت أوال على 
امللفات األربعة املتنافســـة في 
نســـخة عام ٢٠١٨، ثم امللفات 
املتنافسة في نسخة  اخلمسة 

عام ٢٠٢٢.
  في حال لم يتمكن اي ملف من 
حسم األمور من خالل احلصول 
على أغلبية األصوات في الدور 
األول (١٢ صوتا)، يتم استبعاد 
الدولـــة التي حصلت على اقل 
عدد من األصوات، ثم االحتكام 

الى الدور الثاني.
  يتكـــرر هذا اإلجـــراء حتى 
يتمكن احد امللفات من حســـم 
االمور ملصلحته، في حال تعادل 
الدور  االصوات بني ملفني في 
احلاســـم، فإن صوت رئيس 
الدولي السويســـري  االحتاد 
جوزيـــف بالتـــر ســـيكون 

مرجحا.
  يوضع اسم امللفني الفائزين 
في مغلفني، قبل اعالن رئيس 
«فيفا» اسم الدولتني املضيفتني 
لـــكأس العالـــم عامـــي ٢٠١٨ 

و٢٠٢٢.

 نفى االحتاد االفريقي لكـــرة القدم اتهامات 
بالفساد وجهت لرئيســـه الكاميروني عيسى 
حياتو قبل يومني من التصويت الختيار العرضني 
الفائزين بحق استضافة نهائيات كأس العالم 

٢٠١٨ و٢٠٢٢.
  وقال االحتاد االفريقي في بيان أرســـله الى 
«رويترز» في القاهرة «يرغب االحتاد االفريقي 
لكرة القدم في أن ينفي بشدة تهمة الفساد التي 
وجهت ضد رئيسه من خالل محطة التلفزيون 

البريطانية احمللية بي.بي.سي».
  ووجـــه حتقيق لبرنامـــج «بانوراما» بثته 
هيئة اإلذاعة البريطانية «بي.بي.سي» اتهامات 
للكاميروني حياتو واثنني من زمالئه في اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولـــي «فيفا» باحلصول 

على رشى.
  وأضاف البيان «الســـياق الذي قدمت عليه 
املعلومات غير مبني على حقائق.. يشير البالغ 
إلى أنه في عام ١٩٩٥ مت دفع مبلغ ١٠٠ الف فرنك 

فرنســـي بواسطة شركة اي.اس.ال الى رئيس 
االحتـــاد االفريقي.. هذا املبلـــغ كان تبرعا من 
اي.اس.ال وهو شريك لالحتاد االفريقي لكرة القدم 

لتدعيم االحتفال بالعيد السنوي الـ ٤٠».
  من جهته، قال حياتو في مقابلة مع تلفزيون 
«رويترز» إنه يشـــعر براحة ضمير، واضاف 
إن األمـــوال التي حصل عليها كانت عبارة عن 
٢٥ ألف فرنك سويسري (٢٥٠٤٠ دوالرا) وإنها 
قدمت بطريقة شـــرعية ومتت املوافقة عليها 
كمساهمة في احتفال االحتاد االفريقي بالذكرى 

الـ ٤٠ لتأسيسه في مصر.
  وتابع «أراد برنامج بانوراما أن يجعل الناس 
تعتقد أننا فاسدون. ما حدث كان قبل ١٦ عاما.. 
ملاذا لم يعرضوه من قبل؟ لقد وجه املبلغ لالحتاد 
االفريقي لكرة القدم، كانت اللجنة التنفيذية على 
علم به، سألت أعضاء اللجنة إن كان يجب قبول 
املـــال وقالوا نعم، ال أعرف أحدا ميكنه التأثير 

علي، سأصوت بضمير مرتاح».

ــمة التي  ــعب القطري اللحظة احلاس  يترقب الش
ــرة القدم،  ــاد الدولي لك ــس االحت ــا رئي ــن فيه يعل
ــم  ــري جوزيف بالتر، اليوم اخلميس اس السويس
الدولة املنظمة لكأس العالم ٢٠٢٢. وتتنافس قطر مع 
الواليات املتحدة واستراليا واليابان وكوريا اجلنوبية 

على استضافة مونديال ٢٠٢٢.
ــتنقل احملطات الفضائية القطرية الرياضية    وس
ــرة» و«الدوري والكأس» على  وفي مقدمتها «اجلزي
الهواء مباشرة تفاصيل احلدث التاريخي وتفاصيل 

اجتماع اللجنة التنفيذية لـ «فيفا».
ــر ٢٠٢٢ برنامجا خاصا  ــة ملف قط   وأعدت جلن

لهذه املناسبة في أكادميية التفوق الرياضي (اسباير) 
وسوق واقف، ودعت اجلماهير القطرية من مواطنني 

ومقيمني للتفاعل مع هذا احلدث.
ــة حية  ــتقوم بتغطي ــا «س ــة انه ــت اللجن   وقال
ــار امللفني الفائزين  ــت النهائي الختي حلفل التصوي
باستضافة كأس العالم عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ في سوق 

واقف وحدائق أسباير».
ــاة اجلزيرة الرياضية عبر موقعها    كما اعلنت قن
االلكتروني انها «ستقوم بتغطية شاملة وفريدة من 
ــار امللفني الفائزين  ــا مواكبة للتصويت الختي نوعه

باستضافة كأس العالم عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢». 

  الشيخة موزة: حان الوقت لمنح
  منطقة الشرق األوسط شرف تنظيم كأس العالم

مدهشــــة». اما املديــــر التنفيذي 
للملف القطري حســــن الذوادي 
فتكلم باالسبانية، وقال «ما يجعل 
ملف قطر خاصا، انه جســــر بني 
اوروبا وافريقيا واسيا، االنتقال 
الى قطر ال يشكل اي مشكلة ملاليني 
االشخاص». وركز على مزايا امللف، 
وقال «بدأنا عملنا لبناء شبكة مترو 
انفاق فريدة من نوعها في العالم، 
وســــنضاعف قدرات االيواء في 
الفنادق لنتخطى ما هو مطلوب في 
دفتر الشروط للفيفا، سيستطيع 
اجلمهور ان يتابع مباراتني في يوم 
واحد بأسعار بخسة، ملفنا متني، 

نحن مستعدون».

االوســــط بأكملها، وقال «اليوم 
جميع منافســــينا يســــتطيعون 
استضافة كأس عالم رائعة، لكن 

ملفنا مميز».
  واشار الى ثالث نقاط رئيسة 
في امللــــف القطري وهــــي الثقة 
واالستمرارية واملسؤولية، وقال 
بالثقة، نحن دائما  «فيما يتعلق 
احترمنــــا التزاماتنــــا، عام ١٩٩٥ 
نظمنا كأس العالم للشــــباب في 
اقل من ٢٠ يوما وكانت املنافسات 
ناجحة، ومنذ ذلك التاريخ قبل ١٥ 
عاما قطعنا اشواطا جبارة تبشر 
باخلير في السنوات القادمة، الننا 
منلك قدرات الستضافة كأس عالم 

وسنشعر بعد ٩٢ عاما من انطالق 
كأس العالم، بأننا اصبحنا جزءا 

معترفا به من هذا العالم».
الى سؤالها    وختمت بالعودة 
االول «متى سيأتي الوقت املناسب 
لتنظيم كأس العالم في الشــــرق 
االوســــط؟. لقد حان الوقت االن، 

هذه هي اللحظة».
  وكان رئيس ملف قطر الشيخ 
محمد بن حمد ال خليفة ال ثاني 
القطري  امللــــف  اســــتهل عرض 
بالتوجــــه الــــى اعضــــاء اللجنة 
التنفيذيــــة باللغــــة الفرنســــية 
التــــي يجيدها بطالقة واعتبر ان 
قطر حتمل امال شــــعوب الشرق 

 رأت الشيخة موزة بنت ناصر 
املسند زوجة امير قطر سمو الشيخ 
حمد بن خليفة ان الوقت قد حان 
ملنطقة الشرق االوسط كي تنال 
شرف استضافة كأس العالم في 
كــــرة القدم من خــــالل ملف قطر 

.٢٠٢٢
  وتوجهت الشيخة موزة التي 
حتدثت باإلجنليزية، بكالمها خالل 
العرض اخلاص والنهائي  تقدمي 
مبلف بالدها، الى اعضاء اللجنة 
التنفيذية في االحتاد الدولي «فيفا» 
حيث القت الضوء على اجلوانب 
الى  االنســــانية للملــــف اضافة 
التأثيرات االيجابية التي ميكن أن 
يحدثها تنظيم بطولة بهذا املستوى 
في منطقة الشــــرق االوسط على 

كافة املستويات.
  وبدأت الشيخة موزة العرض 
بالسؤال «متى بالنسبة لكم سيأتي 
الوقت لكي ينظم الشرق االوسط 

كأس العالم؟».
  واضافت: «عام ١٩٣٠ منح الفيفا 
شرف التنظيم الميركا الالتينية 
للمرة االولى، ثم جاء دور اميركا 
الشــــمالية من خالل اســــتضافة 
الواليات املتحدة نسخة عام ١٩٩٤ 
للمرة االولى، ثم فوضتم الى آسيا 
فرصة اقامة كأس العالم عام ٢٠٠٢ 
في كوريا اجلنوبية واليابان، وجاء 
اخيرا دور القــــارة االفريقية من 
اقامة النسخة االخيرة في  خالل 
لقــــد جنح فيفا  افريقيا،  جنوب 
في تغيير مجرى التاريخ وكانت 
كرة القدم وســــيلة لتحقيق هذا 

االمر».
  وقالت متوجهــــة بكالمها الى 
التنفيذية «لقد  اللجنــــة  اعضاء 
اثبتت قراراتكم ان الهدف منها هو 
تشجيع كرة القدم التي نعشقها، 
لكــــن ايضا جنحت فــــي توحيد 
صفوف العالم بفضل كرة القدم، 
وال شك ان تنظيم الشرق االوسط 
لكأس العالم، هو اخلطوة االخيرة 
واألهم لتعزيز وقع هذه الرياضة، 
وهو وقع ســــيتجلى في مجاالت 
كثيرة ويزيد من مشاركة الشباب 

وايجاد الكثير من الفرص».
  واوضحت «ان اكثر من نصف 
سكان الشرق االوسط سيكونون 
دون الـ ٢٥ من اعمارهم عام ٢٠٢٢ 
ومن هنا ستكون اهمية احتضان 
هذه املنطقة لكأس العالم ألن من 
شــــأن هذا االمر ان يعود بنتائج 

كبيرة».
  وتابعت «في حال منحتم ثقتكم 
لقطر، ستبعثون برسالة هامة الى 
هذه املنطقة املهووسة بكرة القدم 


