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  ٣  ديسمبر ٢٠١٠ 

 أعـــرب املدير التنفيـــذي للجنة امللف  44 
القطري حسن الذوادي عن شكره وتقديره 
لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الثقة 
الغالية التي منحها لبالده من خالل فرصة 
تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠٢٢. جاء ذلك 
بعدما أعلن السويسري جوزيف بالتر رئيس 
فيفا عن منح حق استضافة نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢ إلى قطـــر التي تفوقت على 
أربعة ملفـــات أخرى من الواليات املتحدة 
وأستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان. وقال 
الذوادي «نشكركم على إميانكم بالتغيير 
وعلى توســـيع نطاق اللعبة ومنح قطر 
الفرصة»، وأضاف «ستفتخرون بنا  هذه 

وبالشرق األوسط.. أعدكم بذلك»

 أكد األمني العام للجنة األوملبية 
القطرية الشيخ سعود بن عبدالرحمن 
ان قطـــر، البلد العربـــي الغني في 
اخلليج الذي اختاره االحتاد الدولي 
الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم عام ٢٠٢٢ «وضعت كرة القدم 
في الشرق األوســـط على خارطة 

العالم».
  وقال الشيخ سعود في تصريح 
لقناة اجلزيرة القطرية بعد إعالن 
نتائج تصويـــت اللجنة التنفيذية 
لالحتاد الدولي «قطر وضعت كرة 
الشـــرق األوســـط على  القدم في 

اخلارطة العاملية». 

 سعود بن عبدالرحمن: قطر وضعت الشرق األوسط على خارطة العالم الذوادي: ستفتخرون بنا

 قطر «دوحة العالم» في مونديال ٢٠٢٢ 
 تفوقت على الملف األميركي بجدارة واستحقاق لتحقق الحلم الكبير للمرة األولى في تاريخ الكرة العربية والخليجية 

(أ.ف.پ)  (أ.ف.پ)  الشيخ محمد بن حمد بن خليفة يبكي فرحا بعد إعالن النتيجة وبجانبه الشيخة موزة بنت ناصر املسند    صاحب السمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر املسند يتسلمان كأس العالم من جوزيف بالتر  

 الشيخ جوعان بن حمد والشيخة هند بنت حمد ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر والوفد القطري يعبرون عن فرحتهم بالفوز 

(أ.پ)   رئيس «فيفا» جوزيف بالتر يعلن فوز قطر باستضافة مونديال ٢٠٢٢  

 شاشات عمالقة
  في الدوحة 

 أقدمت شركة قطرية 
على خطوة مثيرة للتعبير 
عن دعمها مللف قطر ٢٠٢٢ 
إذ ســـمحت ملوظفيهـــا 
باخلروج من مكاتبهم في 
الدوحة للتظاهر تضامنا 

مع امللف القطري.
  وجتمـــع املئـــات من 
املوظفـــني عنـــد البوابة 
الرئيسية ملقر شركة قطر 
للبتروكيماويات «قابكو» 
أكبـــر مصـــدر لليوريا 
عالية اجلودة في العالم، 
وهم يرتـــدون القمصان 
الرياضية والوشـــاحات 
التي طبع عليها شـــعار 
ملـــف قطر وعلـــم دولة 

قطر.
موظفـــو    وارتـــدى 
«قابكـــو» القمصان التي 
حملت الرقم ٢٠٢٢، وهي 
مناذج مصغرة للقميص 
الذي دخلت به االسبوع 
املاضي موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية، كأكبر 
قميص رياضي في العالم 

(تي شيرت).
  وأقيـــم احتفال كبير 
بهذه املناسبة في حديقة 
أســـباير بحضور مئات 

األشخاص.
  وقال بيان للشركة ان 
الشـــركة وزعت ٢٢٠٠٠ 
قميـــص رياضـــي (تي 
شـــيرت) على احلضور 
بحديقـــة كليـــة التفوق 
الرياضـــي أســـباير الى 
جانب منطقة سوق واقف 
الســـياحية وعلى طول 
الدوحة حيث  كورنيش 
نصبت اللجنة املسؤولة 
عن ملف قطر شاشـــات 
عمالقة للجمهور ملتابعة 
مجريات عملية االقتراع 

مباشرة من زيوريخ. 

 المالعب الـ ١٢ التي اقترحتها قطر 
 تتضمن خطط قطر الستضافة 
كأس العالـــم ٢٠٢٢ لكرة القدم ١٢ 
ملعبـــا صديقا للبيئـــة خاليا من 

انبعاث الكربون.
  وستسخر جميع املالعب قوة 
أشعة الشمس لتوفير بيئة باردة 
لالعبـــني واملشـــجعني، من خالل 
حتويل الطاقة الشمسية إلى تيار 
كهربائي سيتم استخدامه لتبريد 

الالعبني واملشجعني.
   وعندما ال تقام املباريات، فان 
املنشـــآت الشمســـية في املالعب 
ستصدر الطاقة على شبكة الكهرباء. 
املباريات، ستســـتخلص  خـــالل 
املالعب الطاقة من الشبكة. هذا هو 
أساس املالعب اخلالية من انبعاث 

الكربون.
   سيتم إزالة األجزاء العلوية من 
املدرجات في تسعة من املالعب بعد 
انتهاء الدورة. أحدها، ملعب ميناء 
الدوحة، سيكون متحركا بالكامل، 
وسيتم تفكيكه عقب انتهاء كأس 
العالم. خالل املســـابقة، ستكون 
ســـعة معظم املالعب بني ٤٠ و٥٠ 
ألف متفرج، باإلضافة إلى ملعب أكبر 
سيستضيف املباراتني االفتتاحية 

والنهائية.
   عندما تنتهي املسابقة، ستبقى 
األجزاء السفلية من املدرجات في 
قطر. ســـتكون املالعب الصغيرة، 
القادرة على استقبال بني ٢٠ و٢٥ 
ألف متفرج، مناســـبة لكرة القدم 

ورياضات أخرى.
   سترســـل األجزاء العلوية من 
املدرجات إلى الدول النامية، التي 
ينقصهـــا عادة ما يكفي من البنية 
التحتية الكروية ما سيسمح باملزيد 
من تطوير كرة القدم على الساحة 

الدولية.
  إلى جانب املالعب، تنوي قطر 
التي  التبريد  إتاحة تقنيات  أيضا 
ساهمت هي نفسها في تطويرها، 
لبلدان أخرى يسيطر عليها الطقس 
احلار، كي تتمكن من اســـتضافة 

أحداث رياضية كبرى.
  وهنا حملة سريعة عن املالعب:

  ملعب لوسيل

  سيستضيف ملعب لوسيل املتميز، 
الذي يتسع لـ ٨٦ ألف متفرج املباراتني 
االفتتاحية والنهائية. يقع في مدينة 
لوســـيل، بعد كأس العالم ســـيتم 
استخدام امللعب الستضافة األحداث 

الرياضية والثقافية األخرى.

  ملعب ميناء الدوحة

  ســـيكون ملعب ميناء الدوحة 
متحركا بالكامل وبســـعة ٤٤٫٩٥٠ 
مقعدا. صمـــم امللعب، الواقع على 
شبه جزيرة اصطناعية في اخلليج، 
الستحضار اإلطار البحري. ستجري 
مياه اخلليج على واجهته اخلارجية، 
ما سيســـاعد في عمليـــة التبريد 
وحتسني مظهره اخلارجي. وسيكون 
إلى  متاحا للمشـــجعني الوصول 
املالعب من خالل التاكســـي املائي 
أو العبارات. بعـــد نهائيات كأس 
العالم، سيفكك امللعب بأكمله وترسل 
املقاعد إلى الدول النامية للمساعدة 

في تطوير كرة القدم لديها.

  ملعب المدينة الرياضية

  سيتسع ملعب املدينة الرياضية، 
املســـتلهم مـــن اخليمـــة العربية 
التقليدية، ٤٧٫٦٥٠ مقعدا.سيكون 
هـــذا امللعب، مع ســـقفه املتحرك، 
وأرضـــه القابلة للســـحب جزئيا 
ومدرجاته القابلة للتفكيك، املنشأة 
القطرية املتعددة االســـتعمال في 
العقود التي تلي كأس العالم ٢٠٢٢. 
ميزات امللعب املبتكرة ســـتجعله 
مكانا مثاليـــا ملباريات كرة القدم، 
لكن ايضا للحفالت، عروض املسرح 
واألحداث الرياضية التي ال عالقة 

لها بكرة القدم.

  ملعب المدينة التعليمية

التعليمية  املدينة    يأخذ ملعب 
شكل ماســـة مســـننة، تتألق في 
النهار وتتوهج ليال. تبلغ ســـعة 
امللعـــب ٤٣٫٣٥٠ مقعدا، ويقع في 
وســـط عدد مـــن اجلامعات داخل 

املدينة التعليمية، ويسهل وصول 
املشـــجعني إليه من قطر والدولة 
اجلارة البحرين، التي ســـتبعد ٥١ 
دقيقـــة فقط عن امللعـــب بالقطار 
الســـريع. بعد انتهاء كأس العالم، 
سيحافظ امللعب على ٢٥ ألف مقعد 
الستخدامها من قبل الفرق الرياضية 

اجلامعية.

  ملعب أم صالل

  يقع ملعب أم صالل على مقربة 
من أحد أهم احلصون التاريخية في 
قطر ويتسع ٤٥٫١٢٠ مقعدا.التصميم 
هو ترجمة حديثة للقالع العربية 
التقليدية، على غرار القلعة الواقعة 
بالقرب من أم صـــالل محمد. بعد 
كأس العالم، ستخفض سعته إلى 
امللعب  ٢٥٫٥٠٠ مقعد. سيستخدم 

فريق أم صالل.

  ملعب جامعة قطر

  سيستبدل ملعب جامعة قطر، 
القوى احلالي داخل  ألعاب  ملعب 
حرم جامعة قطر، وستبلغ سعته 
٤٣٫٥٢٠ مقعـــدا. متـــزج الواجهة 
الذهبيـــة للملعـــب بـــني النمـــط 
التقليـــدي للهندســـة العربية مع 
مساحات مفتوحة تستحضر املاضي 

واملستقبل على حد سواء.

  ملعب الغرافة

  سيتم توســـيع ملعب الغرافة 
احلالي الذي يتسع لـ ٢١٫١٧٥ مقعدا، 
الى ٤٤٫٧٤٠ مقعدا، باستخدام قطع 
متحركة للجزء العلوي. وستتألف 
الواجهة من شـــرائط متثل الدول 
التي ستتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢، 
وسترمز إلى كرة القدم والصداقة 
املتبادلة، والتسامح واالحترام التي 

متثلها البطولة.

  ملعب الخور

  سيتم بناء ملعب اخلور بحيث 
سيتسع ٤٥٫٣٣٠ مقعدا، على شكل 
صدفة وفيه سقف متحرك. مينح 
امللعب للمشـــاهدين مشهدا رائعا 

للخليج العربي من مقاعدهم وسيقع 
في منطقة ترفيهية رياضية.

  ملعب الريان

  ستتضاعف سعة ملعب الريان 
من ٢١٫٢٨٢ مقعدا إلى ٤٤٫٧٤٠ مقعدا 
من خالل إضافة مقاعد في الطبقة 
العلوية من امللعب. وسوف يكون 
كامل اجلزء اخلارجي من امللعب على 
شكل شاشة عمالقة ليظهر أحدث 
لقطات املباراة واإلعالنات التجارية 
البطولة.  ومعلومات أخرى عـــن 
وستخفض سعة امللعب إلى سعته 

احلالية بعد انتهاء الدورة.

  ملعب الوكرة

  الوكرة هي إحدى أقدم املدن في 
قطر، ولها تاريخ طويل في الصيد 
التجاري والغوص بحثا عن اللؤلؤ. 
حتيط املياه مبلعب الوكرة، الذي 

يتسع لـ ٤٥٫١٢٠ مقعدا.

  ملعب الشمال

  يستوعب ملعب الشمال ٤٢٫١٢٠ 
مقعدا.يقع في شمال قطر، على حافة 
اخلليج العربي. امللعب مستوحى 
من التراث البحري للمنطقة وقارب 
الصيد املستخدم في اخلليج العربي. 
وســـيحضر املشاهدون إلى ملعب 
الشمال عبر طريق الدوحة السريع، 
التاكسي املائي، جسر الصداقة بني 

البحرين وقطر واملترو اجلديد.

  ملعب خليفة الدولي

  أعيد تصميمه لالستضافة الناجحة 
لدورة األلعاب اآلسيوية ٢٠٠٦، ويتسع 
ملعب خليفة الدولي حاليا لـ ٥٠ ألف 
مقعد، وسيتم توسيعه الستقبال ٦٨ 
ألف متفرج خالل كأس العالم ٢٠٢٢. 
ويتضمن امللعب األقواس الواسعة 
واملقاعد املغطاة جزئيا، وهو نقطة 
االرتكاز في منطقة أسباير، املنشأة 
الرياضيــــة التــــي تضــــم أكادميية 
الرياضي، مستشفى  أسباير لتميز 
الرياضي والكثير من  «أســــبيتار» 

املرافق الرياضية. 

 منح االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس 
حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم املقررة 
عام ٢٠٢٢ إلى دولة قطر بعد فوز ملفها بأعلى 
عدد من األصوات خالل عملية التصويت التي 
جرت بني أعضاء اللجنة التنفيذية لـ «فيفا».

  وتنافس امللف القطري على حق استضافة 
البطولــــة مع أربعة ملفات أخــــرى مقدمة من 
الواليات املتحدة وأستراليا وكوريا اجلنوبية 

واليابان.
  وجرى التصويت بــــني ٢٢ عضوا باللجنة 
التنفيذية لـــــ «فيفا» بعد قرار جلنة القيم في 
«فيفا» بإيقاف النيجيري آموس آدامو والتاهيتي 

عضــــوي اللجنة وتغرميهمــــا وحرمانهما من 
املشاركة في عملية التصويت بعد ما كشفته 
صحيفة «صنداي تاميز» البريطانية في أكتوبر 
املاضي عن عرضهما صوتيهما للبيع لصالح 
ملف بعينه مقابل احلصول على مبالغ مالية 
بدعوى اســــتغاللها في إقامة منشآت ومرافق 

رياضية في بلديهما.
  وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية التصويت 
على حق استضافة كل من بطولتي كأس العالم 

٢٠١٨ و٢٠٢٢.
  وأسفرت اجلولة األولى من التصويت عن 
خروج امللف األســــترالي الــــذي كان أحد أبرز 

املرشحني الستضافة البطولة.
  وتبعه امللف الكوري اجلنوبي في اجلولة 
الثانيــــة من التصويت ثم امللــــف الياباني في 
اجلولة الثالثة للتصويت ليشتعل الصراع بني 
قطر والواليات املتحدة على حق االســــتضافة 

بوصولهما للجولة الرابعة األخيرة.

   فرحة عارمة في الدوحة

  انفجرت فرحة عارمة في الدوحة فور إعالن 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري 
جوزيف بالتر فوز قطر بشــــرف اســــتضافة 

مونديال ٢٠٢٢.

  وقد تداعى اآلالف من القطريني واجلاليات 
العربية واألجنبية في الدوحة منذ ساعات ما 
بعد الظهر للتجمع في ساحات رئيسية حددتها 

قطر ملتابعة التصويت.
  وشــــهد ســــوق واقف التراثي القريب من 
كورنيش الدوحة اكبر هذه التجمعات وأكثرها 
تنوعا، كما تقاطر اآلالف إلى املدينة التعليمية 
في ضواحي الدوحة ومنطقة اسباير زون التي 
تضم استاد خليفة الدولي واكادميية اسباير 

للتفوق الرياضي.
  وقد سادت حالة من الترقب والتلهف لسماع 
خبر إعالن فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ فرضتها أشهر من حشد جميع املؤسسات 
االعالمية ومؤسســــات قطر وحتى مؤسسات 
النفط والغــــاز والبتروكيماويات حلملة دعم 

ملف قطر الشعبية.
  وقال املصري أشرف جابر (٣٤ عاما) الذي 
اصطحب معه عائلته الى سوق واقف كالكثيرين 
من املتابعني «أريد لقطر ان تقوم بهذه االستضافة 
لرفع اسم العرب عاليا، فكوريا واليابان ليستا 
أفضل منا وملف قطر تضمن كل ما أراده «فيفا» 
ويضاهي امللفات األخرى واحلرارة لن تكون 

عائقا».
  من جانبه، اعتبر اللبناني روبير خوري (٢٦ 

عاما) ان «فرصة متابعة النهائي كامال في قطر 
ال متاثلها اي فرصة»، وال يتخوف «من التضخم 
وغالء األسعار استنادا خلبرة استضافة اآلسياد 
٢٠٠٦»، ويضيف «املونديال سيجلب الفرص 

االقتصادية والرخاء للجميع».
  وكانت أصوات الفوفوزيال التي اشــــتهرت 
في مونديــــال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا، طاغية 
في ســــوق واقف مع األطفــــال والكبار ومئات 
األشــــخاص الذين جتمعوا وقوفا أمام شاشة 
عمالقة ملتابعة التصويت النهائي بعد ان ضاقت 
بهم مقاعد عشرات املقاهي املنتشرة في السوق 

التراثي. 
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اهلل يا عمري .. قطر

فرحة عارمة للوفد القطري بعد اعالن النتيجة باالستضافة 

فرحة القطرين في سوق »واقف« باستضافة مونديال 2022

نائب رئيس الوزراء الروسي ايغور شوڤالوڤ حامال كأس العالم مع بالتر                )رويترز(

روسيا تظفر بشرف استضافة مونديال 2018

صاحب السمو يهنئ أمير قطر بالفوز 
بتنظيم كأس العالم 2022

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الس���مو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة فوز دولة 
قطر الشقيقة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 
2022 والذي يعتب���ر إجنازا رياضيا ليس لدولة 
قطر فحسب، بل لكافة الدول العربية واإلسالمية 
الشقيقة والصديقة، متمنيا سموه رعاه اهلل النجاح 

والتوفيق لدولة قطر الشقيقة في استضافة هذا 
التجمع الرياضي العامل���ي الكبير، راجيا ألخيه 
صاحب الس���مو أمير دولة قطر الشقيقة موفور 
الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل التقدم والرقي في ظل القيادة احلكيمة 
لسموه. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

فرحة عارمة عمت الشارع الكويتي
سمير بوسعد - عبدالعزيز جاسم

الكرة  بارك رئيس احت���اد 
الش���يخ طالل الفهد للش���عب 
الكويت���ي الذي عمت���ه فرحة 
عارمة، قبل القطري بفوز قطر 
بتنظيم مونديال 2022 مؤكدًا 
أن هذا الفوز هو انتصار جلميع 
الشعوب اخلليجية والعربية. 
وهنأ الفهد أمير قطر وولي عهده 
القطري  والشيوخ والش���عب 
الى  على هذا االجناز مش���يرًا 
أنه ليس مس���تغربا على هذه 
الدولة الصغيرة في مساحتها، 
الكبيرة بعطاء رجاالتها تنظيم 
هذه البطولة العاملية الضخمة 
والتي يتوقع لها أن تشهد جناحا 
كبيرا. وأكد الفهد أن قطر قادرة 
بعزمية رجالها على تنظيم أكبر 
البط���والت الرياضية بامتياز 
والش���واهد كثي���رة على ذلك 
من خالل تنظيمها للعديد من 
التجمعات الرياضية الكبيرة في 
الى  السنوات األخيرة، اضافة 
التي تشهدها  الكبيرة  الطفرة 
الدولة في جميع النواحي. ووجه 
رئيس نادي التضامن السابق 
يوسف البيدان الشكر الى سمو 
امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
ال ثاني والى احلكومة القطرية 

على جهودهم الكبيرة من اجل 
اتاحة الفرص���ة لدول اخلليج 
لتنظيم هذا احلدث العاملي الكبير 
، فال فخر اكبر من القدرة على 
تنظي���م هذا احل���دث . وابدى 
ف���ي ان تكون  البيدان رغبته 
هذه االستضافة فرصة كبيرة 
لزيادة االهتمام بالرياضة ليس 
في قطر فقط بل في جميع دول 
اخلليج ، مشيدا في الوقت ذاته 
بثقته الكبيرة في قدرة قطر على 

تنظيم هذا احلدث املهم . 
ومتن���ى البيدان ان يتمكن 
من احلضور في 2022 ملشاهدة 
مباراتي االفتتاح والنهائي. وقال 
املدرب الوطني صالح العصفور 
الفوز بش���رف استضافة  ان 
املونديال يعتبر اجنازا كبيرا 
وراءه مجهود عظيم من صاحب 
السمو امير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة ال ثاني وحرمه الشيخة 
موزة بنت ناصر املسند معربا 
عن سعادته بهذا االجناز الذي 
يعتبر فرحة لكل اخلليجيني 
والعرب وحلما حتقق على ايدي 
امير قطر والش���عب القطري 
واهنئ كل من عمل لصالح امللف 
النه عمل كبير ويستحق الشكر 
والعرف���ان. ومتنى العصفور 

ان تكون االس���تضافة مثل ما 
وعدتنا بها قطر من منش���آت 
وستادات وبنية حتتية مذهلة 
تساعد على رسم افضل صورة 
للع���رب واخلليج العربي من 
خالل االستضافة املميزة التي 

ستكون في »دوحة العرب«.
وقال أمني سر نادي القادسية 
وليد االنصاري ان قرار فوز قطر 
باستضافة كاس العالم 2022 
كان فوزا مضاعفا بالنسبة له 
ألنه جاء حلظة تأهل االزرق 
إلى نهائي خليجي 20، مشيرا 
إلى أن اس���تضافة قطر لهذا 
احل���دث العاملي هي فخر لكل 
دول اخلليج والوطن العربي 
وعلينا ان نبارك النفسنا مع 
القطريني.  وأضاف األنصاري 
انه كان واثقا بفوز قطر بتنظيم 
املونديال منذ ان تقدمت بامللف 
النها قادرة على تقدمي الكثير 
من اآلن، مضيف���ا ان القيادة 
القطري���ة متكنت م���ن اتخاذ 
القرار الصائب عندما تقدمت 
الستضافة املونديال، الفتا إلى 
أن القطريني عودونا دائما على 
االجنازات الكبيرة في السنوات 
املاضية لك���ن هذا احلدث هو 

األكبر. 

قطر 14  - أميركا 8
تفوقت قط���ر على الوالي���ات املتحدة ب� 14 
صوتا مقابل 8 اصوات في الدور النهائي للظفر 

باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
في املقابل حس���مت روسيا س���باق نسخة 
ع���ام 2018 بحصولها عل���ى 13 صوتا مقابل 7 
أصوات الس���بانيا والبرتغال في الدور الثاني. 
وهن���ا تفاصيل توزيع األصوات في نس���ختي 

2018 و2022: 2018:
� الدور االول: إجنلت���را )صوتان( وهولندا 
� بلجي���كا )4 اص���وات( واس���بانيا � البرتغال 
)7 اصوات( وروس���يا )9 اص���وات(، خرجت 

اجنلترا.
� الدور الثان���ي: هولندا � بلجيكا )صوتان( 
واس���بانيا � البرتغال )7 اصوات( وروسيا )13 

صوتا، حصلت على االكثرية(.
 :2022

� الدور االول: استراليا )صوت واحد( واليابان 
)3 اصوات( وكوريا اجلنوبية )4 اصوات( وقطر 
)11 صوتا( والواليات املتحدة )3 اصوات(. خرجت 

استراليا.
� الدور الثاني: الياب���ان )صوتان( وكوريا 
اجلنوبية )5 اص���وات( وقطر )10( والواليات 

املتحدة )5 اصوات(. خرجت اليابان.
� الدور الثالث: كوريا اجلنوبية )5 اصوات( 
وقطر )11 صوتا( والواليات املتحدة )6 اصوات(. 

خرجت كوريا اجلنوبية.
� الدور الرابع: قط���ر )14 صوتا( والواليات 
املتحدة 8 اصوات. حصلت قطر على االكثرية.

بوتين يشكر »فيفا«
قال فالدميير بوتني رئيس 
وزراء روس���يا انه سيسافر 
الى زيوريخ ليوجه الش���كر 
الى االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بعد حصول بالده على 
شرف تنظيم نهائيات كأس 

العالم 2018.
وقال بوتني للصحافيني 
قبل ان يتجه الى املطار للسفر 
الى زيوريخ »يوضح القرار ان 

روسيا تتمتع بالثقة«.
واضاف بوتني، الذي شكا 
من منافسة غير شريفة، ان 
القرار يوض���ح الكثير فيما 
يتعلق باالستقرار االقتصادي 
والسياس���ي الذي تتمتع به 

روسيا.

 خيبة إلنجلترا وأميركا 
كان التنافس بني أربع جه���ات لتنظيم كأس العالم لعام 2018 
بني كل من اس���بانيا والبرتغال مبلف مشترك وهولندا وبلجيكا 
مبلف مماثل وبريطانيا مبلف منفرد وروس���يا التي فازت مبلفها، 
في حني تنافس���ت قطر مع اربعة مرش���حني منفردين هم اليابان 

وكوريا اجلنوبية واستراليا والواليات املتحدة. 
وفيما بدت خيبة األمل واضحة على وجوه البريطانيني داخل 
القاعة الكبرى وامتعاض الوفدين االس���باني والبرتغالي رحبت 
روسيا بالفوز واكدت انها ستسعى جاهدة لتكون عند حسن الظن 
بينما كان رد فعل كل من هولندا وبلجيكا غير الفت حيث بدا انهما 

لم تكونا تتوقعان احلصول على شرف استضافة البطولة.
وسادت شائعات قبل االعالن النهائي عن الفائزين بأن عرض 
كل من روس���يا ومن ثم اس���بانيا والبرتغال قد حصل على نقاط 

جيدة مقابل العرض البريطاني.
وكانت عملية استعراض الدول املرشحة الستضافة البطولتني 
بحضور اسماء المعة مثل األمير وليام جنل ولي العهد البريطاني 
األمير تش���الز والرئيس األميركي الس���ابق بيل كلينتون وكبار 
مشاهير لعبة كرة القدم من مختلف دول العالم السيما من الدول 

املرشحة من اجل الترويج لبالدهم. 

روسيا تتعهد بتأشيرات وانتقاالت مجانية
أكد أليكسي سوكوكني رئيس جلنة امللف الروسي أن إقامة كأس 

العالم 2018 في روسيا ال ميثل فرصة لروسيا مبفردها.
وقال سوكوكني »روسيا اجلديدة، التي تتطلع الستضافة كأس 
العالم، تنتظركم. إنه طلب مهم لروسيا وللفيفا وللعالم«، وأوضح 
مسؤولو امللف الروسي أن الوقت قد حان لتقام بطولة كأس العالم 
في ش���رق أوروبا بعد عش���ر مرات أقيمت فيها البطولة في غرب 
القارة. وقالت الروسية الشهيرة إيلينا إيسنباييڤا الفائزة بامليدالية 
الذهبية ملسابقة القفز بالزانة في دورتني أوملبيتني سابقتني »روسيا 
تتغير وكأس العالم ستجلب املزيد من املشجعني واملمارسني للعبة 
في روسيا«. وقال أندري أرشافني قائد املنتخب الروسي لكرة القدم 

»ثقوا بنا وساهموا في تشكيل روسيا«.
ووعد سوكوكني مبنح تأشيرة الدخول إلى بالده مجانا باإلضافة 
جلعل وسائل االنتقال مجانية جلميع املشجعني الذين يحملون التذاكر 

وكذلك جلميع من يحملون التصاريح اخلاصة بالبطولة.

منح���ت اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الدولي 
لكرة القدم روسيا شرف استضافة مونديال 2018.

وهي املرة األولى التي تس���تضيف فيها روس���يا 
النهائيات، هي كذلك أول دولة من اوروبا الشرقية.

وتنافس���ت روسيا على االس���تضافة مع اجنلترا 
وملف مش���ترك الس���بانيا والبرتغال وآخر لهولندا 

وجارتها بلجيكا.
ويحمل اختيار روسيا طابعا سياسيا بامتياز ألنها 
لم تقدم على الورق ضمانات قوية فيما يتعلق بالبنى 
التحتية، فكل شيء يجب ان يشيد: املالعب )باستثناء 
ملعب لوجنيكي في موسكو الذي يلبي شروط اقامة 

مباريات كأس العالم( والفنادق وشبكة النقل.
ويشكل اتساع األراضي الروسية بحد ذاته حتديا 
لوجيس���تيا مع ان امللف يركز عل���ى 13 مدينة في 4 
جتمعات جميعها في املنطقة االوروبية من روس���يا 

باستثناء مدينة ايكاترينبرغ.
لكن الدعم الال متناهي للسلطات الروسية ورئيس 
الوزراء فالدميير بوتني طمأن اعضاء اللجنة التنفيذية 
للفيفا، بعد ان كان الزعيم الروسي لعب دورا اساسيا 
في استضافة مدينة سوتشي األلعاب االوملبية الشتوية 

عام 2014.
ولم يعط ثقل رئيس ال���وزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون يساعده في مهمته األمير وليام وجنم كرة 
القدم ديڤيد بيكام، ثماره ولم يستطع تكرار ما حققه 
رئيس الوزراء األس���بق طوني بلير عام 2005 حني 
انتزع م���ن اللجنة االوملبية الدولية ش���رف تنظيم 

اوملبياد 2012 في لندن.
وكان امللف املشترك بني اسبانيا والبرتغال محبوكا 
بشكل دقيق جدا، لكن يتعني على البلدين ان يواجها 
أزمة اقتصادية وتوجد ش���كوك كبيرة حول امكانية 

حل املشكلة املالية في اجل قصير او متوسط.
كان بالت���ر كرر مرات عدة ان���ه ال يحبذ التنظيم 
املشترك وانه ضد هذا املبدأ عموما بعد ان جربه عام 

2002 في كوريا اجلنوبية واليابان.

 مخاوف من زيادة إيجار 
العقارات في قطر 

القطري  الش���ارع  تسود 
مخ���اوف جمة م���ن احتمال 
معاودة أسعار إيجار العقارات 
إل���ى االرتفاع وهذه  مجددا 
املخاوف ال يس���ندها قانون 
السوق حيث تراجعت أسعار 
الدولة بشكل  االيجارات في 
القليلة  واضح في األش���هر 
املاضي���ة تتويج���ا جلهود 
الدول���ة في الس���يطرة على 
معدالت التضخم الذي متثل 
السوق العقارية أحد أسبابه 

الرئيسية.


