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  أشاد عدد من أعضاء مجلس 
األمة بفوز دولة قطر الشـــقيقة 
لتحقيقهـــا إجنـــازًا تاريخيـــًا 
بحصولها على شرف استضافة 
كأس العالـــم ٢٠٢٢ لتكون أول 
دولة في الشرق األوسط حتظى 
بهذا الشرف منذ انطالق املسابقة 

الرفيعة.
  واعتبر النواب في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن قطر رفعت 
رأس العرب عاليا خفاقا ولفتت 
انظـــار العالم االقتصادي األول 
ملنطقة اخلليج سيما ان هذه هي 
املرة األولى التي تستضيف فيها 
دولة عربية هذه البطولة الرائدة 

منذ بدايتها.
القيادة السياســـية    وهنأوا 
القطرية والشعب القطري بهذا 
االجنـــاز الكبيـــر مطالبني دول 
املنطقة كافة بتســـخير جميع 
البشـــرية واملادية  االمكانـــات 
واملعنوية ملســـاعدة دولة قطر 
الشقيقة في اجناح هذه البطولة 
واثبات ان الدول العربية وخاصة 
اخلليجية قادرة على قيادة مثل 

هذه االحداث الكبيرة.

  ثقة وفخر

  وفي هذا السياق، هنأ النائب 
ناجـــي العبدالهـــادي القيـــادة 
القطرية والشعب  السياســـية 
القطري بفوزهم باستضافة كأس 
العالم ٢٠٢٢ وهو احلدث العاملي 
الذي يعطينا الثقة والفخر لدول 

اخلليج كافة.
العبدالهـــادي في    واضـــاف 
تصريح خاص لــــ «األنباء» أن 
هذا يعد إجنـــازا تاريخيا على 
مستوى اخلليج العربي اذ انها 
تعتبر الدولة األولى التي نالت 
هذا الشـــرف في منطقة الشرق 
األوسط الفتا الى جناح قطر في ان 
يعطي العالم األول والذي نسميه 
العالـــم االقتصادي، الثقة لدول 
اخلليج لتنظيم مثل هذه البطولة 

الرائدة.
  وقال ان ذلك داللة على ان دول 
اخلليج اصبحت مؤهلة لقيادة 
مثل هذه االحداث العاملية، مؤكدا 
ان هذا النجاح يعطي لدول اخلليج 
كافة وليـــس لقطر فقط الدفعة 
املعنوية العالية في طريق االجناز 
والتقدم والتنمية وااللتفات الى 
كل ما من شـــأنه ابـــراز الوجه 
املشـــرق لألقطار العربية ال ان 

تقف كل دولة تراوح مكانها.
  وطالب العبدالهادي بتسخير 
املادية واملعنوية  كل االمكانات 
والبشرية ايضا ملساعدة ومساندة 
اخواننا واشقائنا في قطر من اجل 
اثبات اننا كعرب عامة وكخليجيني 
خاصة قادرون على حتمل هذه 
املســـؤولية الكبيرة والعظيمة 
اثبات وجود  فاملسألة اصبحت 
واثبات قدرة وكفاءة على قيادة 

االحداث اجلسام.

  أداء رجولي

  من جانبه، قال النائب حسني 
مزيـــد ان الالعب فهـــد العنزي 
وزمالءه العبي منتخبنا الوطني 
اعادوا امجاد الكرة الكويتية وبات 
تكرميهم من الدولة امرا مستحقا، 
مطالبـــا مجلس الوزراء بالعمل 
على ادخال الفرحة على نفوس 
أبنائنا الالعبني كما ادخلوها على 

الشعب.
  واشـــاد مزيـــد فـــي تصريح 

االنتظار للحصول على السكن 
وضرب الفساد واملفسدين ورفع 
الظلم عـــن املقترضني ودعم 
االقتصاد من خالل مشـــاريع 
تنمية الوطن وبذلك ســـتنعم 

الكويت بالفخر والسعادة.

  دعم ال محدود لقطر

  وأعرب النائب عسكر العنزي 
عن بالغ سعادته بفوز املنتخب 
الوطني الكويتـــي لكرة القدم 
ووصوله الى املباراة النهائية 
الســـعودي  ليال في املنتخب 
الشقيق، متمنيا الفوز لالزرق 
أبلى بالء حســـنا خالل  الذي 
مشوار البطولة مهنئا القيادة 
السياســـية وحكومة وشعب 
الكويت بهـــذا االجناز واألداء 
البطولـــي والرجولي لالعبي 
األزرق، وهنـــأ عســـكر قطر 
قيادة وشعبا وحكومتها على 
الفوز بشرف استضافة تنظيم 
بطولة كأس العالم لعام ٢٠٢٢ 
الفتا الى ان قطر دولة شقيقة 
رفعت رأسنا عربيا وخليجيا 
ولفتـــت االنظار الـــى منطقة 
الشـــرق االوســـط، ووجهت 
الى  الغربية والعاملية  االنظار 
منطقة اخلليج العربي، خاصة 
ملا قدمته من استعدادات هائلة 
على الصعيد الرياضي من حيث 
منشآتها الرياضية واستاداتها 
الهائلة وما احتوى عليه ملفها 
الذي قدمته الى اللجنة التنفيذية 

الحتاد كرة القدم الدولي.
  وقال عســـكر: انه لفخر لنا 
جميعا كدول مجلس التعاون أن 
تكون دولنا في معقل هذا احلدث 
التاريخي والعاملي واملهم. مطالبا 
بالدعم الالمحدود لقطر إلعانتها 
علـــى اجناز هذه املســـؤولية 
الكبيرة التي ستقع على كاهلها، 
سائال اهللا أن يعينها على هذه 

املسؤولية العظيمة.

  شرف

  بـــدوره، قال النائـــب مخلد 
العازمي: نهنئ القيادة السياسية 
القطرية بفوزها بشرف استضافة 
وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 
عـــام ٢٠٢٢، الفتا الـــى ان قطر 
تســـتحق هذا الشـــرف بفضل 
جهود أميرها سمو الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني.
  وأضـــاف ان ملف قطر متيز 
باســـتخدام التقنيات املستدامة 
وأنظمة التبريد املستخدمة على 
أكمل وجه في املالعب ومناطق 
التدريب ومناطق املتفرجني، االمر 
الذي ســـيكون مبقدرة الالعبني 
التمتع  واالداريـــني واجلماهير 

ببيئة باردة ومكيفة الهواء.
  ولفت الى ان قطر تعتبر أحد 
أكبر خمســـة أنظمة اقتصادية 
متزايدة النمو في العالم، كما انها 
تخطط ألن تكون املركز االكادميي 
املركز  الرياضي وكذلك  واملركز 
السياحي الرئيسي ملنطقة الشرق 
االوسط، كل ذلك أهلها وجعلها 
تستحق شرف متثيل العرب في 

استضافة هذه البطولة املهمة.
  وطالب مخلـــد دول املنطقة 
بتسخير كل املساعدات والدعم 
لقطر الشقيقة لتثبت أن العرب 
واخلليج قـــادرون على حتدي 
الصعاب والقيام وحتمل مسؤولية 
كبيرة في مثل هذا احلدث املهم، 
متمنيـــا لها التوفيق والســـداد 
في إجناح هذه البطولة وإثبات 

جدارتها في هذا امللف املهم.  

صحافي باألداء الرجولي لالعبي 
منتخبنـــا وحرصهـــم على رفع 
اسم وعلم الكويت في هذا احملفل 
اخلليجي موضحا انه من الالزم ان 
تعمد احلكومة الى دعم هذا الفريق 
مضيفا: ونبارك لقيادتنا السياسية 
وللشعب هذا االجناز الذي نتمنى 
ان يتـــوج بالكأس مهنئا في ذات 
الوقت االجناز اخلليجي لدولة قطر 
الشقيقة بفوزها بتنظيم مسابقة 

كأس العالم لعام ٢٠٢٢.
  وأضاف: ان تشرف قطر بتنظيم 
هذه البطولـــة الرائدة في املجال 
الرياضـــي والتاريخيـــة كحدث 
عاملي لهـــو مفخرة لدول اخلليج 
العربي ورفع رأس العرب دوليا 
في شتى املجاالت وليس رياضيا 
فقط، حيـــث من املؤكد ان وجهة 
االستثمارات الغربية ستتجه الى 

املنطقة العربية مستقبال.

  بطولة ضخمة

النائبة    من جانبها، باركـــت 
د.سلوى اجلسار ألمير قطر وولي 
عهده والشعب القطري على هذا 
االجناز العظيم مشـــيرة الى انه 
الدولة  ليس مستغربا على هذه 
الكبيرة  الصغيرة في مساحتها 
بعطائها وعطاء رجاالتها تنظيم 
هذه البطولة الضخمة والتي من 
املتوقع ان تشهد جناحا عظيما.

  واعتبرت اجلسار ان هذا االجناز 
ليس قطريا فقط، بل اجناز جلميع 
الشعوب اخلليجية مؤكدة ان قطر 
قادرة بعزمية رجالها على تنظيم 
اكبر واضخم البطوالت الرياضية 
بامتياز والدليل على ذلك الطفرة 
الكبيرة التي تشهدها دولة قطر 
في السنوات االخيرة وفي جميع 

املجاالت.
  وقالت ان هذه فرحة خليجية 
كبيرة وحلم حتقق مبجهود عظيم 
من صاحب السمو امير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، معربة عن 
سعادتها بهذا االجناز الذي يعتبر 

فرحة لكل اخلليجيني والعرب.
  ولفتت اجلسار الى االستعدادات 
الهائلة من منشآت وستادات وبنية 
حتتية مذهلة تساعد على رسم 
افضل صـــورة للعرب وللخليج 
العربـــي، من جانـــب آخر هنأت 
السياسية في  القيادة  اجلســـار 
الكويتي بفوز  الكويت والشعب 
منتخبنا الكويتي األزرق املستحق 
على املنتخب العراقي معربة عن 
ثقتها الكبيرة في الفوز بالكأس 
اخلليجيـــة  الغاليـــة التي طاملا 

اشتاقت لها الكويت.
  وطالبت اجلسار مبد يد التعاون 
واملساعدة لشقيقتنا قطر في كل 
ما حتتاجه من مساعدات معنوية 
وبشرية للمساهمة في اجناز هذا 

العرس الرياضي العاملي.

  أمجاد جميلة

  بدوره قال النائب عدنان املطوع: 
نبارك لصاحب السمو األمير وولي 
عهده واحلكومة والشعب الكويتي 
تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم 
الالعبني  النهائية وهنأ  للمباراة 
مبـــا «أحتفونا به من مهارة وفن 
وأداء وأعاد لنا األمجاد اجلميلة 
الفنـــي واإلداري  وكذلك اجلهاز 
متمنيا لهـــم التوفيق في املباراة 
النهائية وستكون قلوب الكويتيني 

معهم».
  وهنـــأ املطـــوع دولـــة قطر 
استضافتها مونديال ٢٠٢٢ واعتبره 
حافزا جيدا لكل شعوب املنطقة 
على التطـــور والبناء والتنمية، 
مبينـــا أن الكويـــت ستســـانده 
وتدعمه وكذلك باقي دول مجلس 

التعاون.
  وقـــال يجب اســـتغالل ذلك 
احلدث ضمن خطة التنمية جلعل 
الكويت مركزا ماليا واقتصاديا 
عام ٢٠٣٥، مبينا ان هذا احلدث 
يلفت االنظار الغربية والدولية 
الى املنطقة وســـيجعلها جاذبة 
لالستثمارات االجنبية ويسلط 
الضوء على أهمية دول اخلليج 
ويبرز أهمية املنطقة دوليا، الفتا 
إلى أن هـــذا االجناز جاء وتوج 

بجهـــود كبيرة من ســـمو أمير 
قطر املضنية في املجال الرياضي 
وتوجيهاته احلثيثة لتطوير البلد 
وبنيتـــه التحتية وجعله محط 
الدولية  اللجنة االوملبية  انظار 
واحتاد كرة القدم الدولي «فيفا» 
الـــذي اختاره الســـتضافة ذلك 
احلدث املهم وبذلك وضعت قطر 
كرة القدم في الشـــرق  األوسط 

على خارطة العالم.

  دعم االستضافة خليجيًا

  النائـــب د.محمـــد احلويلة 
اعرب عن بالغ ســـعادته بفوز 
املنتخـــب الوطني لكـــرة القدم 
العراقي ووصله  على املنتخب 
الى املباراة النهائية وهنأ ابطال 
الفهد  االزرق والشـــيخ طـــالل 
اداريني  وزمالءه باالحتاد مـــن 
وفنيني، متمنيا لهم الفوز بالكأس 

الغالية.
  كما هنـــأ احلويلـــة القيادة 
السياسية في الكويت والشعب 
الفوز املســـتحق  الكويتي بهذا 

ملنتخب الكويت.
  من جانب آخر هنأ احلويلة 
السياســـية والشـــعب  القيادة 
العظيم  الفـــوز  القطري بهـــذا 
واملســـتحق باســـتضافة دولة 
قطر الشـــقيقة مونديال ٢٠٢٢، 
مضيفا ان قطر واجهة حضارية 

خليجية في التنظيم وابدعت في 
تنظيم مسابقات رياضية سابقة 
وستنجح بامتياز في استضافة 

مونديال ٢٠٢٢.
  واضاف انها اصبحت في بضع 
ســـنوات فاعال مهما في املنطقة 
الرياض والثقافي،  في املجالني 
وبذلك يكون االحتاد الدولي قد 
رســـخ مبدأ منح الفرصة لدولة 
جديدة لالســـتضافة على غرار 

كوريا واليابان.
  وطالــــب دول اخلليج بتقدمي 
الكثير من الدعم لقطر في مهمتها 
العاملية فدول اخلليج معنية بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى في دعم 

االستضافة القطرية.
  وقـــال ان اســـتضافة قطر 
شرف واجناز تاريخي لم يسبق 
لدولة خليجية او عربية يجب 
استغالله االســـتغالل االمثل 
فـــي حتفيز شـــعوب املنطقة 
على العمل واالجناز والتنمية 
خاصة التنمية البشرية وتطوير 
العقل البشري الذي هو املخول 
واملعني االول بنهضة وحضارات 

الدول.

  حدث رياضي عالمي

  اما النائب شعيب املويزري 
الكويتي بفوز  الشـــعب  فهنأ 
الكـــروي ووصوله  منتخبنا 

الى نهائي كأس اخلليج، متمنيا 
من احلكومة العمل بشكل جاد 
السعاد اهل الكويت والذين ال 
يريدون ســـوى احلفاظ على 
الدســـتور واحلصـــول على 
حقوقهم التـــي كفلها لهم مثل 
احلصول علـــى وظيفة ورفع 
مســـتوى اخلدمات الصحية 
والتعليمية والسكنية، متمنيا 
الفـــوز للمنتخب الكويتي في 

املباراة النهائية.
  وقال املويزري البد ان نتعلم 
الدرس من شقيقتنا قطر التي 
شرفت باستضافة مونديال ٢٠٢٢ 
وكيف وصلت الى هذه الدرجة 
من النهضة والتنمية والتفوق 
في مجاالت عـــدة اهمها البنى 
التحتية واملنشـــآت العمالقة، 
الرياضية منها والتي  السيما 
جميعهـــا اهلتها لنيل شـــرف 
اســـتضافة كأس العالم ٢٠٢٢ 
هذه البطولة الضخمة واملهمة 

واحلدث الرياضي العاملي.
الكويتية    وطالب احلكومة 
بان تطبق القوانني واالجراءات 
نفسها التي قامت بها شقيقتنا 
قطـــر والتـــي اوصلتهـــا الى 
هـــذه الدرجـــة مـــن الرقـــي 
والتفوق املعماري واالنشائي 

والرياضي.
بانهـــاء طوابير    وطالبهـــا 
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 أهل الكويت: فوز قطر نجاح لنا ولجميع العرب 
 أسامة دياب

  فرحة غامرة، حشود وأهازيج عمت دولة قطر الشقيقة ومختلف البلدان 
العربية بعد إعالن رئيس االحتاد الدولي جوزيف بالتر عن فوز قطر بتنظيم 
كأس العالم لعام ٢٠٢٢، كنقلة مهمة طال انتظارها لكأس العالم في آفاق 
جديدة فلم يحدث ان ذهبت بطولة كأس العالم من قبل إلى شـرق أوروبا 

أو الشرق األوسط.
  فوز امللف القطري بشرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ مناسبة استثنائية 
في جميع البلدان العربية فتنظيم املناسـبة الرياضيـة األهم واألكبر على 
مستوى العالم كان حلما لطاملا راود العالم العربي من احمليط إلى اخلليج 
وحتقق بسواعد قطرية. الفرحة في الكويت لم تختلف عن مثيلتها في الدول 

العربية.
  «األنباء» استطلعت آراء عدد من الشخصيات الذين أعربوا عن سعادتهم 
البالغة بفوز امللف القطري، مهنئني قطر حكومة وشـعبا على هذا اإلجناز، 
معتبرين هذا احلدث مفخرة للخليج بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، مشيدين 
بحسـن إعداد امللف القطري الذي استطاع التغلب على عدد من امللفات 
لدول متقدمة مثل الواليات املتحدة واسـتراليا واليابان وكوريا اجلنوبية، 
معربني عن ثقتهم في أن كأس العالم في قطر عام ٢٠٢٢ ستكون من أجنح 
البطوالت العاملية نظرا حلرص قطر حكومة وشـعبا وتكاتف اجلميع وراء 

إجناح العرس العاملي فإلى التفاصيل:

عدد من الدول املتقدمة والتي لها 
باع طويل فــــي تنظيم البطوالت 
الكبيرة مثل  العاملية واملناسبات 
الواليات املتحدة واستراليا واليابان 
وكوريا اجلنوبية، مشددا على أن 
ذلك يعكس اإلعداد اجليد للملف.

  وأشار العميري إلى أن متابعة 
ســــمو أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني وقرينته الشيخة 
موزة لنتائــــج التصويت تعكس 
االهتمــــام احلكومــــي باحلــــدث 

عامليا من خـــالل تبنيها قضية 
التعليـــم والتي اســـتطاعت أن 
تطورها بجلب رخص٢١ جامعة 
من جامعات العالم إلى قطر كما 

وضعت ثورة االعلمية.
  وقالت إن الشـــيخة موزة قد 
وضعت اللبنة األساسية لألخذ بيد 
املرأة القطرية من خالل الدور الذي 
لعبته في هذا اإلجناز والذي تفخر 

به كل نساء اخلليج والعرب.
  وتابعت الرشـــيد انه في هذا 
اإلطار جتدر اإلشارة إلى دور املرأة 
الكويتية التي فرضت نفسها في 
الكثير من املجـــاالت لتكون لها 
بصمة على أرض الواقع في كافة 
املجاالت دون اســـتثناء وهذا ما 
تتميز به املرأة اخلليجية والعربية 

بشكل عام.
  مـــن جانبها قالت األســـتاذة 
اجلامعيـــة د.هيلـــة املكيمي إن 
فوز قطر بتنظيـــم كأس العالم 
للعـــام ٢٠٢٢ مكســـب ملنطقـــة 
الشـــرق األوســـط ولكنه ليس 
باألمر الســـهل إذ يتطلب الكثير 
من اإلمكانيات املادية والبشرية 

على حد سواء.
  واعتبرت املكيمي أن هذا اإلجناز 
يدل على اســـتراتيجية حقيقية 
للقيادة القطرية في التنمية وبناء 
اإلنسان القطري ما سيغير قطر 

هذا اإلجناز ادخل الســــعادة على 
قلــــوب العالــــم العربــــي بصفة 
عامة واخلليجــــي بصفة خاصة. 
وأوضحت النقي ان جناح قطر في 
الفوز باحلدث الرياضي األهم على 
مستوى العالم يعكس قدرة اإلنسان 
العربي على التفوق واإلجناز إذا ما 
توافر له الدعم املطلوب، معربة عن 
ثقتها في قدرة قطر على اخلروج 
بكأس العالم ٢٠٢٢ بالصورة املثلى، 
مهنئة دولة قطر الشقيقة حكومة 

مميزة على التخطيط واستشراف 
املستقبل.

  وهنأ النون دولة قطر حكومة 
وشــــعبا على هذا اإلجناز متمنيا 
لهم دوام التوفيق واالزدهار، الفتا 
إلى أن تنظيم العرس العاملي في 
منطقة اخلليج له عدد من املدلوالت 
واملكاسب االقتصادية واالجتماعية 
والسياســــية، معربا عن ثقته في 
جناح قطــــر في التنظيــــم مثلما 

جنحت في اإلعداد.
  أما نائب مديــــر اإلدارة املالية 
بالهيئة العامة للمعلومات املدنية 
والناطق الرسمي سالم العلي فأكد 
ان جناح امللف القطري في الفوز 
بتنظيــــم كأس العالــــم ٢٠٢٢ هو 
مكسب كبير للعرب بصفة عامة 
واخلليج بصفة خاصة، ويعكس 
قدرة العــــرب على اإلجناز، مهنئا 
الشعب القطري على هذا اإلجناز 
الــــذي جعلها حتمل  التاريخــــي 
مشعل السبق بتحقيقه في الشرق 

األوسط.
  ولفت العلى الى أن تغلب قطر 
على أســــماء كبيرة لدول متقدمة 
ولهــــا تاريــــخ كبير فــــي تنظيم 
البطــــوالت العاملية مثل الواليات 
املتحدة واستراليا واليابان وكوريا 
للفــــوز نكهة  اجلنوبيــــة أضاف 

مشـــيرة إلى أن أهميته ال تكمن 
في كونه فوزا رياضيا وحسب 
بل هو انعكاس ثقافي لدولة قطر 
ودليل علـــى أنه ميكن أن يكون 
هناك دور للعـــرب في احلركة 
الثقافية العاملية إذ إن املونديال 
امتزاج ثقافات وحضارات وحتى 
ال يكون حضـــور العرب عامليا 

مرتبطا باحلروب.
  وقالت اخلالد إنه مجرد فوز 
قطر بهذا اإلجناز هذا ســـيجبر 
العالم الغربي على وضعها على 
اخلارطة واالعتـــراف بامتالكها 
مقومـــات مبواصفـــات عامليـــة 
الستضافة هذا احلدث في العام 

.٢٠٢٢
  وتابعت اخلالـــد بأن التأثير 
القطري قد بدأ بالسياسة العاملية 
من خالل قناة اجلزيرة اإلخبارية 
 English والتي أصبح لها اجلزيرة
التي تبث  وغيرها من احملطات 
من لندن وعلى الرغم من أن كل 
املوظفني فيها أجانب إال أنها ليست 
منحازة إلى إسرائيل في أي من 
مواقفها وليست هناك مساومة 
على النوعية وهذا ما يشير إلى 
املوضوعيـــة والتـــي تصب في 

مصلحة العرب.
  وعن دور الشيخة موزة املسند 
قالت اخلالـــد إن هذا األمر ليس 

 رندى مرعي
  فـــي حلظة إعالن فـــوز قطر 
باستضافة مونديال ٢٠٢٢، كانت 
السيدة القطرية األولى الشيخة 
موزة املســـند في قلب الصورة 
الكاميرات، وقفت  التي تالحقها 
بثوبها العنابي األنيق واحملتشم 
تصفق برصانة، وعانقت جنلها 

وهي تذرف الدموع.
  من بني مئات ماليني الشبان 
الذين تابعوا احلدث حول العالم، 
قلة يختزنون في وعيهم صورة 
ظاهرة للمرأة اخلليجية. كثيرون 
أنها  أو يعتقدون  يتجاهلونهـــا 
متوارية خلـــف الرجل، صورة 

ودورا وثقافة.
  حتى دور السيدة األولى يبدو 
أنه ابتكار قطري في اخلليج. فدور 
الشيخة موزة ليس بروتوكوليا 
فقط، بل جزء من احللة العنابية 
التي تقدم بها قطر وجهها املشرق 
إلى العالم. في الليلة الســـابقة 
للتصويت وقفت السيدة األولى 
العالم بلغة إجنليزية  لتخاطب 
طليقـــة، كان أهـــم مـــا فيها أن 
املرأة اخلليجية أصبحت جزءا 
من صناعة الصورة اخلليجية. 
هكـــذا يتخطـــى املونديال بعده 
الرياضي ليحمل رمزية ثقافية 
للخليج تغير الكثير من الصورة 
النمطية السائدة عنه في املجاالت 
التنموية والتي يقع متكني املرأة 
في صلبها بحسب معايير األمم 

املتحدة.
  البد أن تعني هذه الرمزية شيئا 
للمرأة الكويتية التي لطاملا كانت 

رائدة التحرر في اخلليج.
  «األنباء» استطلعت آراء بعض 
هؤالء الرائدات حول رأيهن في فوز 
قطر باستضافة مونديال ٢٠٢٢ 

ودور الشيخة موزة في ذلك. 
  مدير عام مجموعة زوايا رنا 
اخلالد اعتبرت هذا اإلجناز فخرا 
للمنطقة اخلليجية والعربية ككل 

وشعبا بهذا اإلجناز.
  كما توجه الناشط السياسي فهد 
عياد املطيري بالتهنئة الى جميع 
أبناء الشعب القطري الشقيق على 
هذا اإلجناز التاريخي الرائع وعلى 
رأســــهم أمير دولة قطر الشقيقة 
صاحب الســــمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني والى جميع القطريني 
مبناسبة حصول قطر على شرف 
استضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم عام ٢٠٢٢، وبني املطيري ان 

هذا اإلجناز يعتبر إجنازا جلميع 
الدول العربية واإلسالمية ولشعوبها 
التي طاملا تطلعت الى تنظيم مثل 
هذه البطولة، موضحا ان الشعبني 
الكويتي والقطري شــــعب واحد 
تربطهما أواصر وعالقات أسرية 
وأخوية على مر التاريخ، داعيا اهللا 
ان تنجح قطر في تنظيم املونديال 
مثلما جنحت في اإلعداد له، مبينا 
أهمية وقــــوف اجلميع الى جانب 

قطر في هذه املرحلة. 

مختلفة، معربا عن ثقته في جناح 
القطريني فــــي التنظيم بالصورة 
املثلي مثلما جنحــــوا في اإلعداد 
لتكــــون نقطة تعــــزز دور الدول 
العربية في املطالبة بتنظيم مثل 

هذه البطوالت في املستقبل.
  وبــــدوره أعــــرب رئيس بيت 
الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري عن سعادته البالغة لفوز 
امللف القطري بشرف تنظيم كأس 
العالم ٢٠٢٢ متغلبا في طريقه على 

بجديـــد عليهـــا إذ إن لها أعماال 
ومبـــادرات عديـــدة في مجاالت 
مختلفـــة كالتعليـــم والصحة 
والثقافة وغيرهـــا من املجاالت 
التي تعكـــس حضارة القطريني 
الســـاحة  وتعزز مكانتهم على 
أنها متثل  الثقافية، واعتبـــرت 
املرأة اخلليجية التي لطاملا عرفت 
بثقافتها وإصرارها على اعتالء 

أفضل املراكز خير متثيل.
  بدورهـــا هنـــأت الناشـــطة 
السياسية عائشة الرشيد دولة 
قطر على هذا اإلجناز قائلة إنه 
إجنـــاز لدول مجلـــس التعاون 
اخلليجي والعرب ويرفع شـــأن 
األمة العربية ملا ســـتضعه قطر 

من بصمة عاملية.
  وتابعت الرشيد أن هذا األمر 
ليس بغريب على دول اخلليج 
التي لطاملا كانت محط أنظار دول 
العالم ملا تتمتـــع به من ثروات 
طبيعية وعالقات دولية وكل مرة 
يكون التوجه نحو دولة كالكويت 
ودبي والبحرين واآلن قطر التي 
مشـــت في قطار التنمية بشكل 
سريع والتي تستحق أن تكون 
محط أنظار كل العالم قائلة إن 

مصير الدول اخلليجية واحد.
  وحتدثـــت الرشـــيد عن دور 
الشـــيخة موزة فـــي إدراج قطر 

الرياضي وتكاتف اجلميع خلف 
امللف القطري، مشددا على أنه على 
يقني بأن قطر ستنجح تنظيميا كما 
جنحت في إعداد امللف وأن كأس 
العالم في قطر سيكون من أجنح 

البطوالت في العالم.
  ومــــن جهتها أكــــدت محامية 
الدولة بالفتوى والتشريع الناشطة 
النقي سعادتها  السياسية جنالء 
البالغة لفوز امللف القطري بتنظيم 
كأس العالــــم ٢٠٢٢، موضحة ان 

بشـــكل جدي وحقيقي من أجل 
بناء البنى التحتية واملشـــاريع 
في سبيل إجناح مونديال ٢٠٢٢ 
وهي رؤية بعيدة املدى تصب في 

صالح التنمية القطرية.
املكيمي أن مثل هذا    وتابعت 
املكسب يجب أن يتم استثماره 
في كل دول اخلليج من خالل قيام 
شركات خليجية باالستثمار في 
قطر ما يحدث نقلة في االقتصاد 
اخلليجي ويكون خطوة ملرحلة 

ما بعد البترول.
  وأشادت املكيمي بتميز حضور 
الشـــيخة موزة ودورها في هذا 
اإلجنـــاز اخلليجي العربي حيث 
أثبتت قدرة هائلة على تسويق 
قطر األمر الذي توج بهذا النجاح 
العاملي، وفوز قطـــر على دولة 
متقدمة مثل اليابان في استضافة 
مونديال ٢٠٢٢ دليل كبير على تقدم 
قطر حصاريا السيما أن طوكيو 
سبق ان استضافت املونديال في 

سنوات سابقة.
املكيمي ال يسعنا في    وقالت 
هـــذا اإلطار إال أن نقـــف تقديرا 
واحترامـــا لنشـــاط وإجنازات 
الشـــيخة موزة التي تضعها في 
قائمة الشخصيات القديرات في 
اخلليج والعالـــم العربي وبذلك 
أيضا تكون قد وضعت بصمتها 

في املجال الرياضي كما فعلت 
التعليم والصحة  في مجاالت 

في قطر. 
  كما اعتبرت م.نعيمة احلاي 
أن اســـتضافة مثل هذا احلدث 
ألول مرة في دولة عربية رمبا 
يكون فاحتة خيـــر إلجنازات 
أخرى معتبرة أنه إجناز لألمة 

العربية بكاملها.
  وقالـــت احلاي إنـــه ليس 
بغريـــب على قطر الفوز مبثل 
هذا احلدث الرياضي إذ إنها سبق 
ان استضافت األلعاب األوملبية 
وهذا إن دل على شـــيء فامنا 
يدل على أن توجهها الرياضي 
يحقق جناحات غير مسبوقة 

على الساحة العربية.
  وقالت احلاي إن ما قامت به 
الشيخة موزة املسند أمر جديد 
حيث أحيت لقب السيدة األولى 
اخلليجية وهو أمر لم نعتد عليه 
من قبل في املجتمع اخلليجي 
بشـــكل خاص وهو ما يضاف 
إلى إجنـــازات املرأة اخلليجية 
بتعزيز مكانتهـــا االجتماعية 
العربية والعاملية على حد سواء 
محافظة فيه على صورة املرأة 

اخلليجية املسلمة.
إلى أن    وأشـــارت احلـــاي 
اإلســـتراتيجية التـــي يتبعها 
ســـمو أمير قطر الشيخ حمد 
بن خليفـــة آل ثاني وزوجته 
تختلف عن اإلســـتراتيجيات 
التي سبق ان اتبعتها قطر من 
الرياضي  قبل واتخذت اخلط 

في حقل االجنازات.
  وأملت احلاي أن تتوســـع 
اإلجنازات الرياضية وأن نرى في 
مراحل قادمة تأهل فريق عربي 
إلى املونديال والفوز بالبطولة 
لعل هذا احللم يترجم على أرض 
الواقـــع كما حققت قطر احللم 
القطري باستضافة  اخلليجي 

املونديال على أرضها. 

 فــــي البداية أكــــد األمني العام 
املساعد لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فوزي املجدلي ان فوز امللف القطري 
بشرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ 
إجناز كبير أدخل السعادة والسرور 
في قلوب العالم العربي بصفة عامة 
واخلليج بصفة خاصة، موضحا 
ان حتقق هذا احللم العربي يعكس 
رؤية قطر املســــتقبلية وسعيها 
للمشاركة في األحداث العاملية فهذا 
النجاح ليس وليد اللحظة ولكنه 

نتاج تخطيط وعمل دؤوب.
  ورفع املجدلــــي التهاني لقطر 
حكومة وشعبا على هذا اإلجناز 
غير املسبوق في الشرق األوسط، 
متمنيا لهم دوام التوفيق، مشيرا 
الى ثقته في جناح قطر في التنظيم 
للحدث الرياضي األهم على مستوى 

العالم.
  وبدوره أكد نائب رئيس االحتاد 
العربــــي حلماية حقــــوق امللكية 
الفكرية براك ناصر النون ان جناح 
امللف القطــــري في الفوز بتنظيم 
كأس العالم ٢٠٢٢ هو جناح للعرب 
بصفة عامة ولدول مجلس التعاون 
اخلليجي بصفة خاصة، الفتا إلى 
أن هذا اإلجناز ليس وليد اللحظة 
ولكنه محصلة جهد وعرق وقدرة 

 جانب من الفرحة بفوز قطر بتنظيم مونديال ٢٠٢٢ 

 يوسف العميري  فهد املطيري 

 م.نعيمة احلاي 

 د.براك النون 

 عائشة الرشيد 

 سالم العلي  جنالء النقي 

 د.هيلة املكيمي 

 فوزي املجدلي 

 رنا اخلالد 

 مواطنون لـ «األنباء»: فوز الملف 
القطري لمونديال ٢٠٢٢ إنجاز تاريخي

 عبدالهادي العجمي
ــعادة الغامرة عمت ارجاء الشارع الكويتي بعد االعالن عن    حالة من الس
ــون اعتبروا فوز  ــم ٢٠٢٢، املواطنون الكويتي ــوز قطر بتنظيم كأس العال ف
امللف القطري اجنازا للعرب واخلليج، مشيرين الى ان القطريني ضربوا مثال 
مميزا في القدرة على التخطيط واستشراف املستقبل، داعني املسؤولني عن 
ــير على خطاهم لوضع الرياضة الكويتية في املوضع  الرياضة الكويتية للس
الالئق، مقدمني اسمى ايات التهاني والتبريكات لقطر حكومة وشعبا على هذا 

االجناز، فإلى التفاصيل:
  في البداية حتدث خالد العجمي: نبارك لدولة قطر الشـــقيقة حكومة 
وشـــعبا الفوز باســـتضافة كأس العالم ٢٠٢٢ وهذا بال شك يفخر به كل 
عربي ومسلم النه باالخير اجناز كبير جلميع الدول العربية واالسالمية، 
واضاف العجمي: امتنى ان يتعلم املسؤولون عن الرياضة في الكويت فنون 
العمل بروح الفريق الواحـــد بعيدا عن اخلالفات التي عصفت بالرياضة 
الكويتية التـــي جعلتها بذيل الركب في جميـــع امليادين. وزاد العجمي: 
االجناز الكبير التي حققته قطر لم يأت ما بني يوم وليلة بل جاء نتيجة 
جهد جبار وتخطيط وبناء منذ سنوات عدة حتى يتحقق هذا الهدف وها 

هم االشقاء في قطر يجنون ثمار سنني االجتهاد والعمل.
  ومن جانبه قال محمد املطيري: هذا االجناز فخر لكل خليجي وعربي 
وانا لالمانـــة لم اكن متفاجئا عندما اعلن فـــوز دولة قطر بتنظيم كأس 
العالم ٢٠٢٢ وكنت متابعا ملباريات الدوري القطري ومازلت ومن يشاهد 
هذه املنشآت واملالعب الرياضية واملبالغ الهائلة التي صرفت عليها يعلم 
ان هناك اناســـا يعملون ليال ونهـــارا للرقي برياضتهم خاصة كرة القدم 
واضاف املطيري: اصبحت قطر مثاال يحتذى في مختلف املجاالت الرياضية 
وهذا احلدث وهو تنظيم آســـياد آسيا اثبت للعالم اجمع ان قطر عاصمة 

الرياضة العاملية لعام ٢٠٠٦ بال منازع.
  وبدوره قال فيصل العتيبي: نحن سعداء من سعادة اشقاؤنا في دولة 
قطر في استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ فقطر بهرت العالم من خالل تنظيمها 
اسياد ٢٠٠٦ الذي جعل كل املهتمني في الشأن الرياضي يدونون اعجابهم 
بقدرة هذا البلد الصغير على ادارة هذا احلدث الضخم من منشآت ومرافق 
رياضيـــة حديثة تواكب احـــدث انواع التكنولوجيا فـــي العالم واضاف 
العتيبي: نتمنى ان تتضافـــر اجلهود اخلليجية والعربية في اجناح هذا 
احلدث املهم. ومن جانبه قال فايز الســـهلي: استضافة قطر لكأس العالم 
ستسجل اسمها باالجناز الرياضي العاملي فهي اول دولة عربية تستضيف 
هذا احلـــدث الرياضي الكبير ما يعكس ايجابا على األمة العربية باكملها 
بصورة عامة وعلى قطر بصورة خاصة، واكد السهلي ان قطر جديرة بهذه 
االستضافة وستكون قادرة على حتمل كل املسؤوليات وسيعلو اسم قطر 
باذن اهللا ويســـجلها بالتاريخ الرياضي بهذا التحدي الباهر الذي يساهم 

في ازدهار ونهضة قطر الشقيقة.
  ومن جانبه اكد حمد العجمي ان قطر جديرة بهذه املنافسة الكبيرة مع 
الدول االجنبية االخرى التي طرحت مبادرتها باستضافة املونديال ولفت 
العجمي من ابرز االجنازات التي قامت بها قطر كداللة على انها كفء لهذه 
املبادرة العمالقة وقادرة على استضافة كأس العالم انها قامت بتقنية خاصة 
من خبراء مختصني بهندســـة املالعب ليجعلوا درجة احلرارة داخلها اقل 
بـ ٢٠ درجة من اجلو املناخي لدولة قطر وهذا ما جعل اللجنة املســـؤولة 
عن ملف قطر تنبهر بهذا التحدي حتى حققت هذا النصر العربي بفوزها 

بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢. 

 رائدات: الشيخة موزة في المشهد العنابي صورة داعمة للمرأة الخليجية
 «األنباء» استطلعت آراء ناشطات بـ «قطر ٢٠٢٢»



 الفهد: مطلوب منا 
  دعم قطر في مهمتها العالمية

  
  هنأ رئيس املجلس االوملبي اآلســـيوي الشيخ أحمد الفهد قطر 
بفوزها بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ واعتبر ان دول اخلليج معنية 

بهذه االستضافة.
   وقال الفهد «اخلميس فرحنا مرتني، األولى بفوز قطر باستضافة 
نهائيـــات كأس العالم، والثانية بتأهل الكويـــت لنهائي خليجي 

.«٢٠
  واضاف «نحن في اخلليج مطلوب منا الشيء الكثير لدعم قطر 
في مهمتها العاملية، ودول اخلليج معنية بكل ما حتمله الكلمة من 

معنى في دعم االستضافة القطرية». 

 زيدان: سعيد لقطر وحزين إلسبانيا
  

  اعرب النجم الفرنسي زين الدين زيدان احد سفراء ملف قطر 
عن سعادته الكبيرة بفوز الدولة اخلليجية بشرف استضافة 
املونديال، لكنه اعرب عن حزنه الشديد خلسارة اسبانيا سباق 

مونديال ٢٠١٨.
  وقال زيدان «بالطبع انا سعيد جدا لفوز دولة قطر بشرف 

االستضافة النها متثل العالم العربي الطموح».
  واعتبر زيدان ان منح الفرصة لقطر الستضافة كأس العالم 
عام ٢٠٢٢ هو امر في منتهى االهمية ملنطقة الشـــرق االوسط 

بأسرها».
  وقال زيدان «ببساطة شديدة أرى أن قطر جاهزة الستضافة 
كأس العالم على ارضها في ظل توافر كل االمكانات لديها ووجود 
الشغف الكبير من اجل تنظيم املونديال وهذا شيء رائع ليس 

لقطر فقط وامنا للشرق االوسط».
  وأضاف «شعوب منطقة الشرق االوسط يتطلعون الستضافة 
االبطال ويحلمون مبشاهدة ميسي جديد في ٢٠٢٢ على ارضهم 

وسيتحقق لهم هذا االمر».
  في املـــقابل، اعــــرب زيـــدان عـــن حــــزنه لعـــدم جناح 
اســـبانيا في اســـتضــــافة كاس الـــــعالم عـــام ٢٠١٨ وقــــال 
«انه امـــر مخيب لآلمال بالنســـبة الى اسبانيا، وانا حزين من 

اجلهم».
 

 سلطان بن فهد يثق في قدرة قطر 
  

  أعرب رئيس االحتادين العربي والســـعودي لكرة القدم األمير 
ســـلطان بن فهد عن ثقتـــه في قدرة قطر علـــى تنظيم مونديال 

.٢٠٢٢
  وقال سلطان بن فهد في تصريح الى تلفزيون الدوري والكأس 
القطـــري «أثق كل الثقة في قدرة قطر على تنظيم كأس عالم على 
أعلى مستوى»، مضيفا «قطر متثل الدول العربية وايضا االسالمية 

ونتمنى لها التوفيق في التنظيم».
  وتابـــع: «تابعت عملية التصويت على الهواء مباشـــرة حتى 
ســـمعنا اخلبر السعيد بفوز قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، فأنا 

أهنيء امير قطر وولي عهده والشعب القطري».
  واضاف «ما قامت به قطر عمل جيد ومتقن على مدار الســـنة 

املاضية حتى استطاعت الفوز بجدارة بتنظيم املونديال». 

 العطية: نجاح لدول مجلس التعاون

 بن همام: اجتزنا األسهل وينتظرنا األصعب 

 اعتبر األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبدالرحمن العطية ان 
فوز قطر  في البطولة األهم واألكبر عامليا 
هو جناح جلميع دول مجلس التعاون 

والدول العربية واالسالمية.
  وهنأ العطية في تصريح صحافي أمير 
دولة قطر صاحب الســـمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني والقيادة السياســـية 
القطري باالجناز  والرياضية والشعب 
الرياضـــي التاريخي املتمثل بفوز دولة 
قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة 

القدم للعام ٢٠٢٢.
  واضـــاف أن اختيـــار دولـــة قطـــر 
الســـتضافة هذا احلدث جاء بعد قناعة 
تامة بان قطر متتلك االمكانات والقدرات 
البشـــرية والتنظيمية ذات املواصفات 
العاملية واملناخ املناسب الحتضان مثل 

هذا احلدث الدولـــي الذي تتطلع جميع 
شـــعوب العالم للمشاركة فيه ومتابعة 

منافساته.
  وأشـــاد بالنجاح الباهر الذي حققه 
رئيس ملف قطر ٢٠٢٢ الشيخ محمد بن 
حمد آل ثاني وأعضاء فريقه الذي أبلى 
بالء حســـنا للوصول الى هذه النتيجة 

املشرفة.
  واعتبر العطيـــة أن ذلك ميثل فخرا 
للشـــباب القطري واخلليجي والعربي 
واالسالمي وكل شرفاء العالم الذين أيدوا 

امللف القطري.
  وأكد أن ثقة العالم باختيار دولة قطر 
الستضافة هذا التجمع الرياضي العاملي 
يعد مفخرة ليس لقطر وحدها وامنا لدول 
مجلس التعاون وجميع دول املنطقة حيث 
تعد قطر أول دولة في الشرق األوسط 

تستضيف بطولة كأس العالم ما سيعزز 
مكانة هذه املنطقة الهامة من العالم.

  واشاد العطية بحيادية االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) في اختيار دولة قطر 
استنادا الى تكامل ملفها الذي قدمته دون 

انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
  ورأى أنه ال ميكن النظر الى فوز قطر 
كفوز رياضي فقط الن هذا االنتصار هو 
نتاج طبيعي لسياسات عصرية وبناء 
مؤسسي ودستوري رصني يواكب روح 
العصر ويستشرف آفاق املستقبل فضال 
الديبلوماسية والسياسة احلكيمة  عن 
التي بنت شبكة عالقات ايجابية واسعة 
مع مختلف بلدان العالم وشكلت ملحمة 
تضامـــن عاملية تدعو الـــى تعميق قيم 
التفاعل الثقافـــي واحلضاري بني األمم 

والشعوب. 

 قال رئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة القـــدم القطري محمد 
بن همام ان ما حققته بالده من خالل جناحها في نيل شـــرف 
اســـتضافة مونديال ٢٠٢٢ كان ســـهال مقارنة مع ما ينتظرها 
من حتديات كبيرة من االن وحتى استضافة العرس الكروي 

بعد ١٢ عاما.
  وقـــال بن همام في زيوريخ «اريد في البداية ان اهنئ قطر 
حكومة وشعبا بهذا االجناز الذي لم يكن ليتحقق لوال الدعم 

املطلق من القيادة السياسية واميان شعب قطر».
  وتابع بن همام وهو احد اعضاء اللجنة التنفيذية في االحتاد 
الدولي منذ عام ١٩٩٦ «انه فوز مشترك لكل من ساهم في هذا 
امللف. لقد بذل اعضـــاء امللف جهودا كبيرة اعطت ثمارها من 

خالل الظفر بتنظيم كأس العالم عام ٢٠٢٢».

  وكشف «اقول لهم الف مبروك، لكننا اجتزنا مرحلة سهلة 
وتنتظرنا مهمة صعبة في السنوات املقبلة لكني واثق من قدراتهم 

على ان يكونوا عند حسن الظن كما اثبتوا في السابق».
  وتابع «لقد حسمنا شـــوط املباراة االول ويبقى ان ننجح 
في انهاء املباراة من خالل اخـــراج تنظيم كأس العالم بأبهى 

حلة».
  واوضـــح «فرحتي مزدوجة الن دولتي قطر نالت شـــرف 
تنظيم كأس العالم وانا اشعر بالفخر، في حني جنحت قارتي 
في استعادة كأس العالم بعد النسخة االولى التي اقيمت عام 

٢٠٠٢» في كوريا اجلنوبية واليابان.
  وختم «امل ان تساهم اقامة كأس العالم في آسيا وفي قطر 

حتديدا في مزيد من تطور الكرة في القارة الصفراء». 

 رؤساء العالم يهنئون سموه على فوز قطر بتنظيم مونديال ٢٠٢٢

  أمير قطر: نعدكم بمنشآت رياضية سيفتخر بها العرب
آل ثاني، بفوز قطر باالستضافة. 
وتقدم األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى بالتهنئة إلى 
قطر، معتبرا أن هذا الفوز هو فوز 
للوطن العربي. وأكد موســــى في 
بيان صحافي أن لدى قطر الكثير 
من اخلبرات في استضافة األحداث 
الدولية الكبرى ما يؤهلها الجناح 
هذا احلدث اجلماهيري متمنيا لقطر 

املزيد من النجاحات.
  وشــــدد في الوقت نفسه على 
أن جناح دول عربيــــة في مجال 
الرياضة هو مبثابة جناح جلميع 
الدول العربية. كما بعث ملك األردن 
عبداهللا الثاني برقية إلى أمير قطر 
عبر فيها عن اصدق مشاعر التهنئة 
بفوز بالده باستضافة النهائيات. 
ونقلــــت وكالة األنبــــاء األردنية 
الرسمية (بترا) عن عبداهللا الثاني 
قوله هذا االجناز يعد اجنازا لكل 

العرب.
العاهــــل األردني عن    وأعرب 
متنياته بالتوفيق والنجاح لدولة 
قطر في تنظيم هذا احلدث الدولي 
الكبيــــر، مؤكدا وقوف األردن إلى 

جانبها.
  وأجرى األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين 
اتصاال هاتفيا مع الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر 
لتهنئته بفوز بالده بشرف تنظيم 
البطولة، وأعرب األمير ســــلمان 
بن حمد عــــن متنياته لدولة قطر 
بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذه 
البطولة الكروية العاملية، بحسب 

وكالة األنباء البحرينية.
الرئيس  اعتبــــر    من جهتــــه، 
ان اختيار  اوباما  األميركي باراك 
قطر بدال من الواليات املتحدة كان 

«قرارا سيئا».
  وصرح اوباما لصحافيني لدى 
خروجه من البيت األبيض الستقبال 
حكام الواليات االميركية في بلير 
هاوزس القريب «اعتقد بانه قرار 

سيئ».

  انتصار «للنوعية» على «الكمية»

القطري  الدولة    واعتبر وزير 
للشــــؤون اخلارجيــــة احمد بن 
عبــــداهللا احملمود ان فــــوز قطر 
بتنظيم مونديال ٢٠٢٢ هو انتصار 

«للنوعية على الكمية».
  وقــــال احملمود فــــي تصريح 
أدلى به علــــى هامش اجتماع في 
اخلرطوم «للمرة األولى سينظم 
بلد عربي، بلد شرقـ  أوسطي كأس 
العالم، وهــــذا يدل على اننا جزء 
من العالم ونســــتطيع ان نساهم 

بشكل ايجابي».
  وأضاف احملمود «هذا الفوز ليس 
مسألة مساحة او كمية بل نوعية، 
واذا أردمت املقارنة سيتبني لكم ان 
هنــــاك دوال صغيرة كثيرة قدمت 
أشياء كبيرة للمجتمع الدولي، وهذا 

ما نريده نحن في قطر». 

املتحدة ورئيــــس الوزراء وحاكم 
دبي. كما تلقى الشــــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني اتصاال هاتفيا من 
كل من الرئيس اليمني علي عبداهللا 
صالح ورئيس جيبوتي اسماعيل 
عمر جيلة والرئيس التركي عبداهللا 
غول ورجب طيب اردوغان رئيس 

وزراء تركيا.
  كما أجرى العقيد معمر القذافي 
قائد الثورة رئيس القمة العربية، 
اتصــــاال هاتفيا مع الشــــيخ حمد 
وذكرت وكالة األنباء الليبية أن هذا 
االتصال كان مناسبة هنأ فيها القائد 
معمر القذافي الشيخ حمد بن خليفة 

مجلس التعاون».
  وابرق الرئيــــس اليمني علي 
عبداهللا صالح الى أمير قطر ايضا 
الكبير واملستحق  مهنئا «بالفوز 
الذي حققته دولة قطر كأول دولة 
عربية وشرق أوسطية والذي ميثل 
ثمرة اجلهود الكبيرة واملميزة على 
أكثر من صعيد للفوز بهذا النصر 

الرياضي العاملي الكبير». 
اللبناني ميشيل    والرؤســــاء 
سليمان، والسوداني عمر البشير، 
والفلســــطيني محمــــود عباس، 
والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 

التي تقدمت الستضافة هذا احلدث 
العاملي الكبير من بينها الواليات 

املتحدة األميركية».
  وأعــــرب الشــــيخ محمد «عن 
سعادته بهذا االنتصار الذي حققته 
دولة قطر ووصفه بأنه فوز للدول 
العربية جمعاء وانتصار للرياضة 
العربية والشرق أوسطية عموما». 
كما بعث ملــــك البحرين حمد بن 
عيسى آل خليفة «ببرقية تهنئة الى 
أمير قطر مبناسبة الفوز متمنيا 
لقطر التوفيق والنجاح في تنظيم 
هذه البطولــــة الكروية العاملية»، 
معتبرا ان «الفوز يعتبر شرفا لدول 

  وأكد الشــــيخ خليفة «ان هذا 
االجناز يعتبر اول اجناز عربي وهو 
فخر لنــــا جميعا»، منوها «بقدرة 
دولة قطر الشــــقيقة على تنظيم 
هذا احلدث العاملي مبا يتوافر لديها 
من بنى حتتية متطورة وامكانيات 

كبيرة».
  كما ذكرت «وام» ايضا ان الشيخ 
محمد بن راشــــد آل مكتوم نائب 
رئيس دولــــة االمارات حاكم دبي 
«أجرى مكاملة هاتفية مع الشيخ 
حمد بن خليفــــة هنأه فيها بفوز 
دولة قطر باستضافة كأس العالم 
بعد فوزها على عدد من دول العالم 

أن األمير حمد بــــن خليفة تلقى 
اتصاالت للتهنئة من كل من الشيخ 
خليفة بــــن زايد آل نهيان رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة ومن 
الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم 
الفجيرة والشيخ سعود بن صقر 
القاسمي حاكم رأس اخليمة بتهنئة 
مماثلة. وذكرت وكالة انباء االمارات 
«وام» ان الشــــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــــس دولة اإلمارات 
العربية املتحــــدة هنأ في اتصال 
هاتفي «دولة قطر الشقيقة قيادة 
وحكومة وشعبا بفوزها باستضافة 

بطولة كأس العالم ٢٠٢٢».

وهو وقع ســــيتجلى في مجاالت 
كثيرة ويزيد من مشاركة الشباب 

وايجاد الكثير من الفرص».
الى سؤالها    وختمت بالعودة 
األول «متى سيأتي الوقت املناسب 
لتنظيم كأس العالم في الشــــرق 
األوسط؟ لقد حان الوقت اآلن، هذه 

هي اللحظة».
  كما تلقى الشيخ حمد بن خليفة 
الهاتفية  ســــيال من االتصــــاالت 
مــــن العديــــد من رؤســــاء العالم 
لتهنئته بفوز قطر بشرف تنظيم 

املونديال.
القطرية    وأكدت وكالة األنباء 

 أكد أمير قطر صاحب الســــمو 
الشــــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
في اجلزائــــر العاصمة ان اختيار 
قطر الحتضان كأس العالم لكرة 
القدم عام ٢٠٢٢ «حدث يخص أيضا 

اجلزائر وكل العالم العربي».
  وقال الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني في تصريح للصحافيني عقب 
احملادثات التي أجراها مع الرئيس 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة ان 
اختيار قطــــر لتنظيم كأس عالم 
«حدث ال يخصنا وحدنا بل يخصكم 
انتم كذلك في اجلزائر وفي العالم 

العربي».
  كما اعتبر هــــذا احلدث ايضا 
«انطالقة جديدة ملنطقة الشــــرق 
األوسط»، معبرا عن أمله ان تكلل 

التظاهرة بالنجاح عام ٢٠٢٢.
  وأوضح ان قطــــر قادرة على 
حتقيــــق االجنــــازات رغم صغر 
حجمها، معتبرا الفوز باستضافة 
مونديال ٢٠٢٢ هو اجناز جلميع 

الدول العربية.
  وقال الشيخ حمد في تصريحات 
نشرتها الصحف القطرية «ان قطر 
قادرة على حتقيق االجنازات رغم 

انها صغيرة».
  وتابع «ان اجناز استضافة كأس 
العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ هو اجناز 
جلميع الدول العربية»، معربا «عن 
أمله في جناح قطر في استضافة 
البطولة»، ومؤكــــدا «نعدكم بأن 
املنشآت الرياضية ستكون عالية 
املستوى وسيفتخر بها العرب».

  وأضاف أمير قطر «اعتقد انه 
من أيام العرب، انه اجناز للدول 
العربية، نتمنــــى ان تنجح قطر 
في هذه البطولة ويتمكن اخواننا 

العرب من مشاهدة هذا احلدث».
  وأوضح «انه حلظات املنافسة 
كانت صعبة للغاية، الننا لم نكن 
الوحيديــــن فيها وان فريق امللف 
برئاسة الشــــيخ محمد بذل جهدا 
جبارا»، مؤكدا في الوقت ذاته «لو 
خسرنا االستضافة لكنا سنحاول 
مرة ثانية وثالثــــة، فلدينا إرادة 
وشــــعور بقدرتنا علــــى تنظيم 

البطوالت مثل الدول األخرى».
  ويبــــدو ان أعضــــاء اللجنــــة 
التنفيذية استمعوا الى نداء الشيخة 
موزة بنت ناصر املســــند زوجة 
أمير قطر التي توجهت اليهم لدى 
تقدمي العرض النهائي لقطر بقولها 
ان «الوقت قد حان ملنطقة الشرق 
األوسط كي تنال شرف استضافة 
كأس العالــــم من خالل ملف قطر 
٢٠٢٢». وأضافت متوجهة بكالمها 
الى اعضاء اللجنة التنفيذية «لقد 
أثبتت قراراتكم ان الهدف منها هو 
تشجيع كرة القدم التي نعشقها، 
لكن ايضــــا جنحت فــــي توحيد 
صفوف العالم بفضل كرة القدم، 
وال شك ان تنظيم الشرق األوسط 
لكأس العالم، هو اخلطوة األخيرة 
واألهم لتعزيز وقع هذه الرياضة، 

(أ.پ)  صاحب السمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجنله رئيس ملف قطر الشيخ محمد بن حمد يحمالن كأس العالم  
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  اكد رئيس ملف قطر الشـــيخ محمد بـــن حمد آل ثاني بان بالده 
تفتح ذراعيها الى العالم بأسره، مشيرا الى ان اقامة كأس العالم في 
منطقة الشرق االوسط للمرة االولى عام ٢٠٢٢ تعني كثيرا لشعوب 

هذه املنطقة.
  وقال الشـــيخ محمد «اوال اود ان اشكر اعضاء اللجنة التنفيذية 
على ثقتهم بقطر، واريد ان اعدكم بأننا سنفي بوعودنا ولن نخيب 

امالكم، سنصنع التاريخ سويا».
  واضاف «بدل ان تشاهد شـــعوب الشرق االوسط بأكملها كأس 
العالم على بعد آالف الكيلومترات، سيتسنى لها متابعة اكبر حدث 

كروي على االطالق في ضيافتهم».
  وكشف «منذ اللحظات االولى التي تقدمنا بها الحتضان كأس العالم 
شكك الكثيرون في قدراتنا، واعتبروا ان عامل الطقس وصغر مساحة 
قطر ســـيقفان حائال دون جناحنا، لكننا عملنا بصمت واثبتنا أننا 
سنجد احللول املناسبة جلميع املعضالت التي تعترض طريقنا، وها 

نحن اآلن نحتفل بنيل شرف استضافة كأس العالم عام ٢٠٢٢».
  وتابـــع «اريد ان احيـــي جميع الذين وقفوا الـــى جانبنا وامنوا 
مبلفنا الن هؤالء يســـتحقون اقامة كأس العالم في هذه النقطة من 

العالم».
  واوضح «العمل اجلاد يبدأ غدا الننا نريد ان نثبت بأننا ال نطلق 

كالما في الهواء بل سنضع وعودنا حيز التنفيذ». 



 دعم شعبي وحكومي منقطع النظير حقق الحلم وأهدى العرب نصرًا كبيرًا 

   قطر فرضت نفسها العبًا أساسيًا في الرياضة والثقافة 

والتنظيمي اذ يتحتم بناء املالعب في دائرة 
ال يتعدى قطرها ١٠٠ كلم.

  غير ان هذا البلد الذي حظي ملفه بدعم 
زين الدين زيدان جنم كرة القدم الفرنسي، 
يعتزم بناء مالعب حديثة مجهزة بأنظمة 

مبتكرة لتكييف الهواء.

شرف االستضافة ولتجلب الكأس العاملية 
للمرة االولى الى منطقة الشرق األوسط.

  ومن ابرز أوجه التحدي امام قطر احلر 
الشـــديد املخيم في البالد خـــالل الصيف 
ومســـاحة البالد الضيقة، وهما عامالن قد 
يطرحان مشكالت على الصعيد اللوجستي 

«سوق واقف» حيث جتمع مئات األشخاص 
وقوفا امام شاشة عمالقة ملتابعة التصويت 
النهائي بعد ان ضاقت بهم مقاعد عشـــرات 

املقاهي املنتشرة في السوق التراثي.
  وبقرار الفيفا تواجه دولة قطر اكبر حتد 
رياضي لها اذ تصبح اول دولة عربية تنال 

«مـــن التضخم وغالء األســـعار اســـتنادا 
خلبرة استضافة اآلسياد ٢٠٠٦»، ويضيف 
الفرص االقتصادية  «املونديال ســـيجلب 

والرخاء للجميع».
  وطغت اصوات الفوفوزيال التي اشتهرت 
في مونديـــال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا، في 

فكوريا واليابان ليستا أفضل منا وملف قطر 
تضمن كل ما اراده الفيفا 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 

 أصبحت قطر اول دولة عربية يعهد اليها 
تنظيم كأس العالم بكرة القدم بعدما اختارها 
االحتاد الدولي للعبة (الفيفا) الســـتضافة 
هذه املسابقة في العام ٢٠٢٢ بينما أسندت 

نسخة العام ٢٠١٨ الى روسيا.
  وأعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
السويســـري جوزيف بالتر بعد تصويت 
اعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا في زيوريخ 
ان روسيا ستنظم كأس العالم لكرة القدم 
عام ٢٠١٨، وقطر في العام ٢٠٢٢، لتفوز بذلك 
على منافسيها الواليات املتحدة واستراليا 

وكوريا اجلنوبية واليابان.
  وجـــاء خيار اللجنـــة مفاجئا من حيث 
استبعاد املرشـــحني األوفر حظا: اجنلترا، 
منشأ كرة القدم، لكأس ٢٠١٨ والواليات املتحدة 

البلد ذي اإلمكانات الهائلة، لكأس ٢٠٢٢.
  وتعقيبا على اإلعالن صرح األمني العام 
للجنة االوملبية القطرية الشيخ سعود بن 
عبدالرحمن ان قطر تضع بذلك «كرة القدم 

الشرق أوسطية على خارطة العالم».
  وباختيار هذا البلد الصغير في اخلليج 
الغني بالغاز والبالغة مساحته ١١٤٢٧ كلم 
مربع وعدد سكانه ١٫٧ مليون نسمة، والذي 
اصبح في غضون سنوات العبا اساسيا في 
املنطقة السيما في مجالي الرياضة والثقافة، 
اختارت الفيفا اجلرأة واســـتمرت في فتح 
مجاالت جديدة بعد فتحها الباب امام اسيا 
عام ٢٠٠٢ (اليابان وكوريا اجلنوبية) ثم أمام 

افريقيا عام ٢٠١٠ (جنوب افريقيا).
  ومتيز ملف قطر ٢٠٢٢ باستخدام تقنيات 
حديثـــة وصديقة للبيئـــة لتبريد املالعب 
التدريـــب ومناطـــق املتفرجني،  ومناطق 
حيث ســـيكون مبقدرة الالعبني واإلداريني 
واجلماهير التمتع ببيئة باردة ومكيفة في 
الهواء الطلق ال تتجاوز درجة حرارتها ٢٧ 

درجة مئوية.
  ووعد ملف قطـــر بالتخلي عن ١٧٠ ألف 
مقعد في مختلف املالعب التي تســـتضيف 
املباريات بعد انتهاء البطولة ومنحها الى 

البلدان النامية.
  وفور صـــدور اإلعـــالن انفجرت فرحة 
عارمة فـــي الدوحة حيث تداعى اآلالف من 
القطريني وافراد اجلاليات العربية واالجنبية 
في الدوحة منذ ساعات ما بعد الظهر للتجمع 
في ساحات رئيســـية حددتها قطر ملتابعة 
التصويت وسادت حالة من الترقب والتلهف 
لسماع خبر إعالن فوز قطر بتنظيم نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢، بعد اشهر من حشد جميع 
املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات قطر وحتى 
مؤسسات النفط والغاز والبتروكيماويات 

حلملة دعم ملف قطر الشعبية.
  وقال املصري أشـــرف جابر (٣٤ عاما) 
الذي اصطحب معه عائلته الى سوق واقف 
كالكثيرين من املتابعني «أريد لقطر ان تقوم 
بهذه االســـتضافة لرفع اسم العرب عاليا، 

 مجسم لستاد اخلور الذي سيستضيف مباريات كأس العالم ٢٠٢٢

 عدد من اجلالية األجنبية في قطر حتتفل بالفوز باستضافة املونديال  (أ.پ) 

 اللون العنابي طغى على الصحف البحرينية
  صدرت الصحـــف البحرينية باللون 
العنابي أمس غداة فوز قطر بشرف استضافة 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢، 
مشيدة باالجناز القطري الذي جاء «مشرفا 

باسم الدول العربية واإلسالمية».
   وكتبـــت الوطن في ملحقها الرياضي 
«قطر حتتضن العالم في ٢٠٢٢. ســـوتها 
قطر.. مبروك لنا كلنا» مع صورة كبيرة 

ألمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وقرينته الشيخة موزة بنت ناصر املسند 

التي دافعت بجدارة عن امللف.
   واعتبرت البالد ان «التاريخ يبدأ من 
هنا» مع صورة كبيـــرة لرئيس االحتاد 
الدولي جوزيف بالتر حلظة سحب الورقة 

التي حتمل اسم قطر.
   وكتب أحمد كرمي فيها «بحثت طويال 

عن كلمات أعبر بها عن مشاعر الفرح التي 
غمرتني وأنا أرى بأم عيني واحدا من أكبر 
االنتصارات اإلسالمية والعربية والسياسية 
واالقتصادية والثقافيـــة والرياضية في 

حياتي».
   مـــن جانبـــه، كتب أحمـــد جعفر في 
الصحيفة ذاتها «ما زلت مندهشـــا حتى 
هذه اللحظة من اإللهام القطري الذي جعل 

املســـتحيل يصبح حقيقـــة، نعم حقيقة 
صدقوا، العالم سيحل ضيفا على عاصمة 
الرياضة العاملية (الدوحة) للتنافس على 
مسابقة عريقة بات عمرها ٨٠ عاما تعد أكثر 

بطولة ذات شعبية جماهيرية».
   وعنونت صحيفة الوسط «قطر حتقق 
احللم العربي»، أما عنوان أخبار اخلليج 

فكان «مونديال ٢٠٢٢ خليجي». 
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 الصحف الخليجية تتغنى بالنصر القطري

 الصحف التونسية والجزائرية تشيد

  تفاعلـــت الصحف اخلليجيـــة الصادرة أمس 
بقوة مع فـــوز قطر باســـتضافة مونديال ٢٠٢٢ 
فأفردت له مساحات واسعة مع صور ألمير قطر 
وزوجته وأعضاء جلنة امللف يعبرون عن فرحتهم 

باالجناز.
   فـــي اإلمارات، عنونت البيـــان «الدوحة تنال 
شـــرف تنظيم استضافة مونديال ٢٠٢٢»، وايضا 
«خليفة ومحمد بن راشد يهنئان أمير قطر باالجناز»، 
مضيفة «فرحة عارمة في الدوحة احتفاال بانتزاع 

الكأس من فم االسد».
   وكتبـــت صحيفة اخلليج على صدر صفحتها 
األولى «قطر تفوز باستضافة مونديال ٢٠٢٢»، وفي 
الصفحات الداخلية «اجناز تاريخي كبير للشقيق 
اخلليجي، «فيفا» مينح روسيا وقطر حق استضافة 

مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢».
   وعنونت االحتاد «اجناز تاريخي غير مسبوق 
بتنظيم كأس العالم»، وايضا «فيفا مينح قطر شرف 

استضافة مونديال ٢٠٢٢»، في حني كتبت اإلمارات 
اليوم «فازت بحق التنظيم كأول دولة عربية وشرق 

أوسطية.. مونديال ٢٠٢٢ في ضيافة قطر».
   وكتبـــت صحيفة «احلياة» الســـعودية على 
صفحتها األولى «قطر حتقق احللم العربي باستضافة 
مونديال ٢٠٢٢»، وفي الصفحة الرياضية «تغلبت 
علـــى كل الظـــروف... وأصبحـــت أول بلد عربي 
يستضيف كأس العالم، قطر تعيد عصر املعجزات 

وتنظم مونديال ٢٠٢٢».
   اما «الشرق األوسط» فكتبت على صفحتها األولى 
مع صورة كبيرة ألمير قطر وزوجته وأعضاء جلنة 
امللف «اوباما يعتبر القرار سيئا.. وكاميرون يشعر 
بخيبة أمل كبيرة»، وأيضا «اجناز تاريخي لقطر 
وفرحة ملوسكو.. وصدمة في أميركا وبريطانيا»، 
مشيرة في الصفحة الرياضية الى ان «كأس العالم 
تنتقل الى منطقتي أوروبا الشرقية والشرق األوسط 

ألول مرة.. وأوباما ينتقد قرار فيفا».

 حظـــي فوز قطر باهتمام كبير من وســـائل 
اإلعالم التونســـية، حيث خصصت حيزا مهما 
للحديـــث عن هذا اإلجناز خاصـــة في برامجها 

الرياضية.
  وأبرزت وكالة األنباء التونسية أن دولة قطر 
التي تنافست على استضافة هذا احلدث الكروي 
العاملـــي الهام مع الواليات املتحـــدة األميركية 
واستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان، هي دولة 
عربية حتظى بهذا الشرف في أول ترشيح لها.

  وذكرت الوكالة التونسية «إن ملف قطر ٢٠٢٢ 
للجنة الفيفا احتوى على اســـتخدام التقنيات 
املستدامة وأنظمة التبريد املستخدمة على أكمل 
وجه فـــي املالعب ومناطـــق التدريب ومناطق 
املتفرجني، إذ سيكون مبقدور الالعبني واإلداريني 
واجلماهير التمتع ببيئة باردة ومكيفة في الهواء 
الطلق ال تتجاوز درجة حرارتها ٢٧ درجة مئوية، 
كما أن املالعب التي تضمنها امللف صديقة للبيئة 
بفضل اســـتخدام التكنولوجيا املتطورة والتي 
جعلت نسبة االنبعاث الكربوني صفرا، وهذه 
املالعب ال تبتعد عن بعضها البعض سوى ساعة 
واحدة وهو ما يسهل تنقل اجلماهير التي ستحضر 

كأس العالم».

  مـــن جهتـــها، أولـــــت الصحافة اجلزائرية 
الصادرة امس فوز قطر اهتماما واسعا وأفردت 
له مســـاحات مهمة على صدر صفحاتها األولى 

والداخلية.
  وكتبت صحيفة «الشروق اليومي» بالبنط 
العريض «قطـــر تقهر أميركا وتظفر مبونديال 

.«٢٠٢٢
  كما نقلت تصريحات أدلى بها رئيس االحتاد 
اجلزائري، محمد روراوة، الذي وصف االجناز 

بأنه «مفخرة وشرف لكل العرب».
  وكتبت صحيفة «اخلبر» تقول «قطر تدخل 
التاريخ»، وأشـــارت الى ان اجلزائريني شاركوا 
القطريني أفراحهم خالل االحتفاالت التي شهدتها 

الدوحة عقب إعالن الفيفا لقرارها.
  وقالت اليومية الرياضية «كومبيتيسيون» ان 
مونديال ٢٠٢٢ «سيجري حقا بقطر» أما «الهداف» 
فاختارت عنوان «قطر تفوز بتنظيم كأس العالم 

وتشرف كل العرب».
  وذكـــرت صحيفة «الوطـــن» ان قطر حققت 
املفاجأة على غرار روسيا وفازت بشرف تنظيم 
مونديال ٢٠٢٢ أمام قوى عظمى ممثلة في الواليات 

املتحدة األميركية. 



 نبذة عن قطر 

 خوجة: نهائي مونديال 
  ٢٠٢٢ بين قطر والسعودية 

عدد السكان: ١٫٧ مليون نسمة.  
املدن املقترحة: ٧ مدن هي «الدوحة ولوسيل    
واخلور والشمال والوكرة وأم صالل والريان».

الستادات املقترحة: ١٢ ستادا (٩ منها ستبنى    
حديثا و٣ ستادات ستخضع للتحديث).

عدد التذاكر املنتظرة للبطولة: ٢٫٨٦٩ مليون    
تذكرة.

ميزانية الستادات: ٣ مليارات دوالر.   
ميزانية كأس العالم: ٦٤٥٫٥ مليون دوالر.   
املشاركات السابقة في املونديال: ال يوجد.   

أفضل النتائج السابقة: ال يوجد.   
أشهر الالعبني: خلفان إبراهيم.   

 توقع وزير الثقافة واالعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة ان يكون نهائي 
مونديال ٢٠٢٢ سعوديا ـ قطريا. وعلق خوجة في صفحته على «تويتر» 
قائال: نهنئ االخوة في قطر على الفوز بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، متوقعا 
النهائي في ذلك العام بني الســــعودية وقطر لتكــــون كأس العالم عربية 
متاما الول مرة. وهذا التوقع حتديدا حرك رغبة االعضاء في توقع الدول 

اخلليجية التي ستتأهل لنهائي تلك الكأس. 

 المطوع: الملف القطري أبهرنا
 أكد بدر املطوع جنــــم االزرق أن قطر 
أبهرت العالم بنيلها شــــرف االستضافة، 
موضحا أن قطــــر قادرة على إخراج تلك 

البطولة في أبهى صورها.
فــــي تصريح خاص    وأضاف املطوع 
إلى وكالة األنباء األملانية أن منح االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) حق استضافة 
املونديــــال لقطر سيســــاهم بالتأكيد في 
زيادة فرحة الشعب الكويتي بأكمله بعد 

فرحتهم بالتأهل للمباراة النهائية في كأس 
اخلليج.

  وعن االستعداد ملواجهة السعودية في 
النهائي اخلليجي، قال املطوع إن فريقه 
استعد لهذه املباراة املهمة واملصيرية خاصة 
أنها سيناريو مكرر بني الفريقني في البطولة 
احلالية حيث التقيا في الدور األول للبطولة 
(دور املجموعات)، وأشار إلى أن األزرق 

لن يفرط في كأس البطولة. 
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 فرحة القطريني بوصول الوفد واحلصول على شرف االستضافة ملونديال ٢٠٢٢ 

 فنانو قطر يهللون بالنصر الكبير  
 أعرب عدد مـــن الفنانين والملحنيـــن والمطربين القطريين 
عن سعادتهم بإعالن فوز قطر بتنظيم النهائيات، معتبرين في 
تصريحات أدلوا بها لصحيفة «العرب» بعد اإلعالن عن الفوز أن 
احتضان نهائيات هذه الكأس العالمية في قطر بعد ١٢ عاما يعتبر 
حلما تحقق بعد انتظار، كما أنه يؤكد على مدى قدرة دولة قطر 

على كسب رهان تنظيم التظاهرات الكبرى العالمية.
  في البداية يقول علي الكبيسي مدير إذاعة قطر إن الفوز هو 
«حلم وتحقق وكان حلم األمـــة العربية كلها، مؤكدا أنه ينبغي 
علينا كشعب عربي أن نهنئ أنفسنا بوجود دولة مثل قطر قادرة 

على كسب كل الرهانات.
  الفنان والنجم غانم السليطي عبر عن فرحته بهذه المناسبة 
في تصريحه: «كل الكالم يسقط أمام هذا اإلنجاز المعجز، وال فائدة 
من الكالم أمام دمعة فرح نزلت من عيون العرب من المحيط إلى 
الخليج، وهذه لحظة تاريخية، ونحن نشكر اهللا سبحانه وتعالى 

والقيادة الحكيمة على أننا عشنا هذه اللحظة».
  أما الموســـيقار مطر الكواري، فقال في تصريحه إن اللسان 
يعجز عن التعبير عما يخالج المرء في مثل هذه اللحظات، خاصة 
أن قطر قوية دائما برجالها ومســـؤوليها، مشيرا إلى أنه يعتقد 
أن كل من يسكن داخل هذا البلد األمين سيكون سندا لهذا الملف 
الذي نجحنا نحن كدولة في أن ننتزع من خالله شـــرف تنظيم 

المونديال رغم شراسة المنافسة من قبل دول أخرى.
  المخرج التلفزيوني علي الحمادي قال «شرف لنا نحن كقطريين، 
وبالنسبة للملف فإنه يشعرنا بالغبطة والسرور، ونحن حققنا 
حلمـــا كنا ننتظـــره منذ زمان، واليوم أصبحـــت قطر في نادي 

الدول الكبرى.
  بدوره، قال الفنان غازي حســـين إن مجهود قطر توج أخيرا 
بالنجـــاح «وهذا شـــيء يفرحنا كلنا، وهذا راجـــع إلى اإلصرار 
والطموح، وكان هناك عمل موحد وجماعي من قبل كل من وقف 

وراء الملف».
  مـــن جهته، قال الفنان والمطرب فهد الكبيســـي إن فوز قطر 
بشرف االســـتضافة فخر للعرب كلهم من المحيط إلى الخليج، 
وهذا «يثبـــت أن قطر لديها قيادة حكيمـــة وواعية وتنظر إلى 

المستقبل بعين ثاقبة».
  بدوره، قال الفنان والمطـــرب منصور المهندي أن هذا الفوز 
تحقق بفضل المجهودات الجبارة لصاحب الســـمو الشيخ حمد 
بـــن خليفة آل ثانـــي أمير البالد المفدى، والشـــيخة موزة بنت 
ناصر المســـند، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس 
مجلس الوزراء، والشـــيخ محمد بـــن حمد آل ثاني رئيس لجنة 

ملف قطر ٢٠٢٢. 

 ردود  أفعال 

أكد وزير الثقافة والشباب رئيس الهيئة العامة لرعاية   
الشباب والرياضة في االمارات عبدالرحمن العويس ان 
ــة االماراتية الجناح  ــع كل امكانيات الرياض بالده تض
ــتضافة قطر ملونديال ٢٠٢٢. وقال العويس في بيان  اس
«ابارك للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير دولة قطر، 
بهذا االجناز التاريخي الرائع وهو اجناز مشرف ويدعو 

للفخر لنا ولكل ابناء املنطقتني اخلليجية والعربية».
أعرب سمير زاهر رئيس االحتاد املصري لكرة    
القدم عن سعادته بفوز قطر. وقال: توقعت فوز قطر 
ألن هناك جهـــدا كبيرا بذل اضافة الى ان ملفها كان 
قويا، وتكلل اجلهد باالنتصار وهو «شرف كبير لكل 
العرب وملنطقة الشرق االوسط ان تصبح قطر اول 
دولة عربية تستضيف البطولة». واضاف ان االحتاد 
املصري لكرة القدم اعلن مســـاندته للملف القطري 
ودعمه لتحقيق هذا احللم، وهناك سعادة بالغة لدى 
الوســـط الرياضـــي فـــي مصـــر بعـــد فـــوز قطر 

بالتنظيم.
اكد املصري جمال الغندور رئيس جلنة احلكام في    
ــعادته وفرحته  «خليجي ٢٠» عدم قدرته على وصف س
بفوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، وقال: كان 
يوما تاريخيا في حياة الشرق االوسط وفي حياة العرب 
وفي حياة قطر ايضا ألن ما حدث اجناز تاريخي وشرف 
كبير لقطر والبنائها الذين سهروا وتعبوا واجتهدوا كثيرا 

حتى حققوا للعرب فوزا تاريخيا.
قال الشيخ احمد العيسى رئيس االحتاد اليمني    
لكرة القدم ان حصول قطر على شرف تنظيم املونديال 
الول مرة في تاريخ كل الدول العربية ومنطقة الشرق 
االوسط «شرف كبير لكل العرب ويجب جميعا ان 
نؤكد على مفهوم وشـــعار واحد وهو ان كلنا قطر، 

فما حققته قطر اجناز وجناح كبير لكل العرب».
ــعيدي رئيس االحتاد  ــن حمد البوس وجه خالد ب   
العماني لكرة القدم التهنئة الى الشعب القطري علي نيل 
قطر شرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢. وقال ملوقع االحتاد 
القطري لكرة القدم: «احلمد هللا كنت امتنى ان اكون اول 
ــم املونديال ونلت هذا  ــن هنأ القطريني بالفوز بتنظي م
الشرف واجريت اتصاالت مع االشقاء في قطر وهنأتهم 

على الفوز التاريخي».
قـــدم علي النونو قائد املنتخب اليمني التهنئة    
الى قطر لفوزها بشـــرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢. 
ونقل موقع «االحتاد القطري لكرة القدم» على االنترنت 
عن النونو ان قطر تستحق هذا النصر «مبا متلكه 
من امكانيات تؤهلها فعليا الستضافة وتنظيم كاس 

عالم على اعلى مستوى وبشكل رائع».
قالت شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية األميركية إن    
فوز قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ جاء بعد عرض أكدت 
ــاهم في توحيد منطقة  ــه أن تنظيمها للبطولة سيس في
الشرق األوسط. وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن 
قطر الغنية بالنفط والتي تعد أصغر دولة حجما تستضيف 
ــة تنظم هذا احلدث  ــة تعد أيضا أول دولة عربي البطول
ــارت إلى أن قطر استغلت  الرياضي العاملي الكبير. وأش
فترة الثالثني دقيقة املتاحة لتقدمي عرضها أمام مسؤولي 
ــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، للتركيز على كيفية  االحت
ــرق األوسط والتي أضرت  أن توحد البطولة منطقة الش

بها الصراعات.
بعث رئيس مجلس الشعب د.أحمد فتحي سرور    
تهنئة الى رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن 
مبـــارك اخلليفي، وقال «فإنه ملن دواعي ســـروري 
وابتهاجي ان أرســـل اليكم بخالص تهنئتي القلبية 
بفوز قطر الشـــقيقة شرف استضافة املونديال بعد 
ان تصـــدت ألكبر حتد رياضـــي لتصبح أول دولة 

عربية».
اعلن رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلوسكوني    
انه حاول القيام بدوره من اجل مساعدة صديقه ونظيره 
الروسي فالدميير بوتني لكي تفوز بالده بشرف استضافة 
نهائيات مونديال ٢٠١٨. وكشف خالل محادثات مع الرئيس 
الروسي دمييتري مدڤيديڤ انه كان يشجع روسيا للفوز 

باستضافة املونديال. 

 الدوحة تحتضن أهم االحتفاالت في تاريخها 
  أقامـــت قطر أهم احتفال في 
تاريخها بعد حصولها على شرف 
العالم  استضافة نهائيات كأس 
لكرة القدم عام ٢٠٢٢ اثر وصول 
أعضاء الوفد املكلف بامللف، حيث 
جرى استقبال شعبي حافل، وضم 
الوفد رئيس جلنـــة ملف قطر 
٢٠٢٢ الشيخ محمد بن حمد آل 
ثاني وأعضاء اللجنة إلى الدوحة 

قادمني من زيوريخ.
  وباتت قطر أول دولة عربية 
وشـــرق أوســـطية حتظى بهذا 
الشـــرف بعـــد ان تفوقت على 
الواليات املتحدة بواقع ١٤ صوتا 

مقابل ٨ أصوات.
  ورئيس اللجنة هو جنل أمير 
قطر، والذي لفـــت األنظار قبل 
٤ أعوام حني أضاء على صهوة 
جـــواده شـــعلة دورة األلعاب 
اآلسيوية اخلامسة عشرة «اسياد 

الدوحة ٢٠٠٦».
  وأعلنت أكثر من شركة قطرية 
توفيـــر حافالت لنقل اجلماهير 
القطرية ومرافقـــة فريق جلنة 
امللـــف لـــدى عودتـــه والقيام 
مبســـيرات فرح على كورنيش 
الدوحة، ومـــن املتوقع ان تقل 
حافلة مفتوحة أفراد اللجنة كما 
يحصل مع املنتخبات التي تفوز 
بكأس العالم وتعود إلى بلدانها 

لالحتفال باللقب.
  وعمت االحتفاالت شـــوارع 
قطر أمس حيث احتشـــد آالف 
القطريني واملقيمني ملتابعة  من 
مجريات التصويت على شاشات 
عمالقة، وشهد شارع الكورنيش 
الرئيسي مسيرات سيارة استمرت 
حتى ساعات متأخرة من الليل.

  وخرجـــت الصحف القطرية 
تهلل لليـــوم التاريخي، فكتبت 
«الراية» عن لسان أمير قطر »قطر 
ستشـــرف كل العرب»، مضيفة 
انه «يوم تاريخي لبالدنا بالفوز 
باستضافة كأس العالم ٢٠٢٢»، 
وكتبت في عنوان آخر «املونديال 

في قطر بكل عز وفخر».
  أما «الشرق» فعنونت «األمير: 
اجنـــاز املونديـــال لكافة الدول 
العربية وفريق الشيخ محمد بن 
حمد بذل جهدا كبيرا»، مضيفة 
«قطر تفوقت على أميركا بـ ١٤ 
صوتا مقابل ٨ أصوات في الدور 
النهائي»، في حني عنونت الوطن 
«فرحة القطريـــني.. فرحة لكل 

العرب».
  وفاقـــت الوصف فرحة أمير 
قطر وزوجته ورئيس جلنة امللف 
وسائر أعضاء اللجنة في القاعة 
التي أعلن فيها رئيس الـ «فيفا» 
السويسري جوزيف بالتر نتيجة 

التصويت في زيوريخ.

   أسباب النجاح

  وتكمن أســـباب كثيرة وراء 
اجناز قطر وفوزها باستضافة 
مونديال ٢٠٢٢، لكن يبقى أهمها 
اهتمام قل نظيره ألميرها الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته 
الشيخة موزة بنت ناصر املسند، 

والقدرة االقتصادية الهائلة لهذه 
الغنية بالغاز  الدولة الصغيرة 
والنفط، وأيضا تراكم اخلبرات 
بعد تنظيم العشرات من الدورات 
الرياضية النوعية في العقدين 

املاضيني.
  وابهر ملـــف قطر اجلميع ملا 
تضمنه من عناصر شملت جميع 
التفاصيل من ناحية املواصالت 
والبنيـــة التحتية واســـتخدام 

التقنيات الفنية لتبريد املالعب، 
والتخلي عن ١٧٠ ألف كرسي في 
مختلف املالعب التي تستضيف 
املباريات بعـــد انتهاء البطولة 

ومنحها إلى البلدان النامية.

  واملالعب التي تضمنها امللف 
صديقة للبيئة بفضل استخدام 
التكنولوجيا املتطورة التي جعلت 
نسبة االنبعاث الكربوني صفرا، 
وهذه املالعب ال تبتعد عن بعضها 

البعض سوى ساعة واحدة وهو 
ما يســـهل تنقل اجلماهير التي 
ســـتحضر كأس العالم وإمكان 
حضورهـــا ملباراتـــني في يوم 

واحد. 

 متطرفون يعدون بتحويل قطر إلى «دولة إسالمية» 
 وعد متطرفون حسبما نقلت وكالة 
ــد االعالن عن  ــية بع الصحافة الفرنس
استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 
عام ٢٠٢٢، بان يكون هذا البلد في اخلليج 
حتول في هذه الفترة الى «دولة إسالمية»، 
وذلك في بيان نقله املركز املتخصص في 

مراقبة املواقع االسالمية «سايت».
  وقالت رسالة ألحد مستخدمي املنتدى 
االلكتروني االسالمي «شموخ االسالم» 
عرف عن نفسه باسم جليبيب االرهابي 
«٢٠٢٢ لن تكون قطر بإذن اهللا بل ستكون 
ــالمية املنضوية حتت  ــة قطر االس دول
ــالمية التي أنشاها الشيخ  اخلالفة االس

أسامة بن الدن عام ٢٠١٧».
  وكتب مستخدم آخر للمنتدى معرفا 
عن نفسه باسم حفيد احلسني «يا أغبياء 
اعلموا ان القاعدة على أبواب اقامة شرع 
اهللا تعالى». وأضاف «ما يدريكم ان اهللا 
ــيمكن القاعدة وتسيطر على  تعالى س
زمام االمور بعد سنة او سنتني او خمس 

سنوات على ابعد تقدير».
ــر املنتدى  ــالته عب ــع في رس   وتاب
ــي ٢٠٢٢، ليس هناك بلد  ــالمي «ف االس
اسمه قطر وليس هناك محافظة اسمها 
الكويت، وليس هناك سعودية، بل هناك 

امارة اسمها دولة اإلسالم».

ــب احد  ــرى، كت ــالة أخ ــي رس   وف
ــه  ــتخدمي املنتدى معرفا عن نفس مس
ــاني «أتوقع ان  باسم أبوخبيب اخلرس
ــا  ــون ٢٠٢٢ أكثر املوندياالت حماس تك
ــب (البرتغالي)  خاصة عندما يقع الالع
ــتيانو رونالدو في األسر وتفوز  كريس
القاعدة بكأس العالم بقيادة الكابنت زعيم 
القاعدة في جزيرة العرب». وكذلك توعد 
ــمى نفسه  ــتخدم رابع للمنتدى س مس
ــار الغريب الدولة املضيفة ملونديال  البت
ــاحات  ــا «فلتعلم قطر ان س ٢٠٢٢ كاتب
مالعبها ستكون بإذن اهللا مكانا لتطبيق 

شرع اهللا». 
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 قطر «دوحة العالم» في مونديال ٢٠٢٢ 

 القناعي: «الصحافيين» تسخر إمكانياتها لدعم االستضافة 
حترير الشؤون احمللية في «كونا» 
زيد الســــربل ان «كونا» ستتابع 
دعمهــــا للخطــــوات القطرية في 
حتقيق إجناح بطولة كأس عالم 
وتغطية كل أنشطة اللجنة املنظمة 
في العاصمة القطرية الدوحة وفي 

غيرها من الدول.
  وقال الســــربل ان الصحافيني 
الكويتيني العاملني في الوكالة داخل 
الكويت وخارجها سيعملون على 
متابعة كل االستعدادات القطرية 
من مؤمترات صحافية أو بطوالت 
حتضيرية الستقبال هذا احلدث 
العاملي االكبر على مســــتوى كرة 
القدم. وأشــــار الى حرص رئيس 
مجلس االدارة املدير العام لـ «كونا» 
الشيخ مبارك الدعيج على دعم كل 
االجنازات الرياضة العربية وإبراز 

أنشطتها املختلفة.
العرب    وأضاف ان االعالميني 
ســــيعملون يدا واحدة للترويج 
االعالمــــي الكبير لهــــذه البطولة 
لضمان جناحها من جميع النواحي 

خاصة جماهيريا. 

مشيرا إلى ان هذا الفوز الكبير 
الدول  ســـيكون حافزا لباقـــي 
البطوالت  العربية على تنظيم 

الكبرى في السنوات املقبلة. 
   وقال: أشـــعر بالفخر بفوز 
أشقائنا القطريني بالتنظيم، وهو 
فوز لنا ايضا كما أثبتت قطر ان 
احلجم واملساحة ال تعني شيئا 
أمام سواعد رجال تعمل بشكل 
متواصل من أجل رفع اســـمها 
عاليا، ان التنظيم سيكون ناجحا 
بال شك كما عودتنا قطر في كل 
السابقة، وسنمد لها  البطوالت 

يد العون. 

   برجس: فوز لكل العرب 

   وأكـــد أمني ســـر احتاد كرة 
السلة ضاري برجس أن فوز قطر 
بتنظيم كاس العالم يعتبر فوزا 
لكل العرب، وان قطر حققت طفرة 
كبيرة في كرة القدم، واآلن اكتملت 
التطورية باستضافة  مسيرتها 
أهم حدث عاملي.   وقال: أثبتت 
قطر جلميع دول العالم أن الشرق 
األوسط قادر على كسب الرهان 
من خالل تفوقها على دول عظمى، 
قاتلت من اجل تنظيم هذا احلدث، 
الكويت ستقف خلف قطر  وان 

إلجناح هذا احلدث العاملي.

   الحيان: إمكانياتنا بخدمة قطر 

   وقال عضو مجلس إدارة احتاد 
الكــــرة مانع احليــــان ان الفرحة 
بفــــوز األزرق  فرحتــــان، األولى 
على العــــراق والتأهل الى نهائي 
«خليجــــي٢٠ »، والثانيــــة بفوز 
العالم.   قطر بشرف تنظيم كأس 
وأكد قدرة الدوحــــة على تنظيم 
هذا العــــرس العاملي بجدارة بعد 
النجاح الكبير في تنظيم أســــياد 
٢٠٠٦، وهذا األمر سيمنحها جرعة 
معنوية هائلة على الظهور مبظهر 
مشرف، مشيرا الى ان إمكانات احتاد 
الكرة ستكون حتت تصرف اللجنة 
املنظمة للمونديال الن هذا التنظيم 

لن يكون قطريا بل خليجي.

أهم بطولة رياضية على املستوى 
العاملي. 

   وأضـــاف: أن ملـــف قطر 
استحق النجاح ألنه جاء بعمل 
جـــاد وبهمـــة أبنائها، وجناح 
املونديال ســـيكون مضمونا 
وهذا ليس غريبا على الشعب 
القطري، ان قطر عودتنا على 
أن تكون حاملة الراية اخلليجية 
في جميع املجاالت بفضل العمل 

اخلالي من التعقيدات.

    الغربللي: أشعر بالفخر 

   وبارك أمـــني صندوق نادي 
كاظمة جهاد الغربللي للقطريني 
الفوز بتنظيم املونديال وكسب 
الرهان والتحدي، وأثبتت قطر 
أن احللم دائما يصبح حقيقية، 

لتأمني جناح االستضافة، ونحن 
نعتبر أنفســــنا مــــن االن وحتى 
انطالق املونديال قطريني حتت راية 
واحدة، كي تكتمل صورة النجاح 

احلقيقية التي نحلم بها.

   الفارس: ألف مبروك للجميع

   مـــن جانبه، قال أمني ســـر 
نـــادي اجلهراء منيـــر الفارس: 
ألف مبـــروك للجميع على هذا 
النصر اخلليجـــي الكبير الذي 
حتقق على يد أبناء قطر والذي 
أتى مبجهودهم الشخصي وبدعم 
منقطع النظير من صاحب السمو 
أمير قطر وســـمو ولـــي العهد 
واحلكومة القطرية التي سخرت 
جميع اإلمكانيات كي حتظى قطر 
باستضافة املونديال والذي يعتبر 

القطريني علــــى النجاح، لكن من 
إمكاناتنا  واجبنــــا تســــخير كل 
الى جانبهم  ملساندتهم والوقوف 
لنجاح االستضافة التي هي اختبار 
القطريني  لقدراتنا جميعا وليس 

فقط.

   كميل: الفوز بالتنظيم مستحق 

   اما «الفارس األســــمر» فتحي 
كميل فقال: ان الفوز التاريخي لقطر 
جاء عن جدارة واســــتحقاق بعد 
اجلهد الكبير الذي بذله القائمون 
على اعداد امللف، ونهنئ أنفســــنا 
كخليجيــــني وعرب علــــى النقلة 
النوعية في إقامة كأس العالم ألول 

مرة في املنطقة العربية.
   وأضاف انه من الواجب اآلن ان 
يقف اجلميع وراء االخوة في قطر 

في عاملنــــا اليوم دول صغيرة أو 
كبيرة، وأن احللم أصبح حقيقية 
وحان الوقت كــــي نظهر للجميع 

قدراتنا الكبيرة.

   فليطح: إنجاز تاريخي 

   من جانبه، اعتبر جنم األزرق 
السابق حمود فليطح ان قرار «فيفا» 
شــــكل مفاجأة للعالم برمته ولنا 
كخليجيني بالدرجة األولى، ونحن 
نهنئ أنفسنا بهذا االجناز التاريخي.  
وأضاف: يبدو ان األشقاء القطريني 
قدموا ملفا محكما من حيث اإلعداد 
واملشاريع املزمع إقامتها األمر الذي 
انتزع معه األشقاء الفوز من بني 
الدول املتقدمــــة تكنولوجيا مثل 

أميركا واستراليا.
  وقال: لدينا ثقة كبيرة بأشقائنا 

شرق آســــيا او أوروبا او بعض 
الدول األفريقية، ونحن في اخلليج 
لدينا كل اإلمكانات البشرية واملادية 
لتحقيــــق املســــتحيل، ولكن ما 
ينقصنا فقط هو التخطيط السليم 
واالنتقال املباشر من عالم الهواية 
الــــى االحتراف الكامــــل لتحقيق 
نقلــــه نوعية في الكرة اخلليجية 
اليوم ال يقبل  والعربية، فالعالم 
كرة الهواية وأصبحت من املاضي 
وبنظرة فاحصة على التقدم الرهيب 
في الكرة اليابانية والكوريتني دليل 
واضح على ما نتأمله ونســــعى 
اليه. وأضــــاف احلوطي: ان قطر 
أعطت درسا للجميع بأن اإلخالص 
والتفاني والعمــــل بروح الفريق 
الواحد هي كلمة الســــر والنجاح 
للوصول الــــى العاملية، فلم تعد 

الى املنافس للحصول على اللقب 
العاملي، فليس هناك مستحيل في 
ظل التخطيط الســــليم واملثابرة 
فلدينا كعرب كل اإلمكانات لتطوير 
املستوى والدخول بقوة على خط 

املنافسة.

   الحوطي: مفخرة لكل العرب 

   مــــن جهته، قال قائد املنتخب 
الوطني السابق سعد احلوطي ان 
الفوز التاريخي لقطر احلبيبة هو 
مفخرة لنا كخليجيني وعرب وجناح 
باهر ملنظومة العمل اإلداري التي 
أشرفت على إعداد هذا امللف منذ 
سنوات فالتخطيط اجليد واملثابرة 

جتني النجاح.
  وقال: ان األيام تتوالى والدول 
تتقدم في كل املجاالت ســــواء في 

 مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم 
عبداهللا العنزي ـ يحيى حميدان

   مع إعالن خبــــر تنظيم قطر 
ملونديال ٢٠٢٢، عبر العبو اجليل 
الذهبي في تصريحات لـ «األنباء» 
عــــن فرحتهــــم، وكذلــــك جميع 
الرياضيني عن شعورهم بالفخر 
بســــبب جناح قطر في مساعيها 
لتنظيم هــــذا احلدث العاملي، ولم 
يختلف اثنان على قدرة قطر على 
تنظيم كاس العالم، بل أكدوا جناحها 
قبل أن يبدأ املونديال وأثنوا على 
مساعي القيادة احلكيمة في قطر 
ودعمها للرياضة من خالل التخطيط 
الذي أوصلهــــم للظفر  الســــليم 
بتنظيم هذا احلدث العاملي الكبير 
الذي يعتبــــر مفخرة لكل العرب.  
وعبر سفير امللف القطري النجم 
العنبري عن  السابق عبدالعزيز 
فخره واعتزازه بفوز قطر بشرف 
تنظيم املونديال، وقال: ان فرحتنا 
غامره بهذا االجناز التاريخي الذي 
يحسب للشباب القطري واخلليجي 
والعربي بشــــكل عام، مشيرا الى 
ان اعداد امللــــف بحد ذاته مفخرة 
للقائمني عليه إذ ان اجلهود التي 
تبارى على تفعيلهــــا العديد من 
الفنيني واإلداريني بإشراف مباشر 
من احلكومة القطرية ليكون منافسا 
بقــــوة مع الدول املتقدمة هو بحد 
ذاته اجناز فهذا دليل على مدى ما 
يتمتع به الشباب اخلليجي عامة 
والقطري خاصة من خبرات واسعة 
التفكير  وأفق عالي املستوى في 
والتخطيط واإلبداع الذي أســــفر 
عن انتزاع موافقة أعضاء اللجنة 
التنفيذية في «فيفا» بقرار تاريخي 
نقل منطقة الشــــرق األوسط الى 
واجهة األحداث الرياضية في العالم.  
العنبــــري: التزال لدينا  وأضاف 
القناعة بأن التخطيط سيســــتمر 
ملواصلة النجاح، وحتقيق احللم 
باستضافة املونديال ألول مرة في 
املنطقة العربية واخلليجية على 
وجه التحديد، وأشار إلى ان اآلمال 
معقودة لتخطي شرف االستضافة 

 قال أمني سر جمعية الصحافيني 
الزميل فيصل القناعي إن اجلمعية 
تضع كل إمكانياتها املهنية، وأضاف 
القناعي في تصريح لـ «كونا» ان 
الصحافــــة الرياضيــــة الكويتية 
إبراز خطوات قطر  الى  ستسعى 
واستعداداتها الحتضان هذا احلدث 
الى استعداد  التاريخي، مشــــيرا 
الصحافيني الرياضيني الكويتيني 
للعمل مع اللجان العاملة للبطولة 
إلبراز هذا احلدث العاملي الذي يعتبر 
مفخرة حقيقية لكل مواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية. وأعرب عن ثقته الكبيرة 
بنجاح قطر في تنظيم بطولة عاملية 
مميزة، السيما بعد جناحها الالفت 
في استضافة العديد من البطوالت 
اآلسيوية والدولية التي كان أبرزها 
جناحهــــا الالفت في تنظيم دورة 
األلعاب اآلسيوية قبل املاضية عام 
٢٠٠٦ والتي كان التميز القطري في 
تنظيمها احد أسباب موافقة االحتاد 
الدولي لكــــرة القدم (الفيفا) على 

منحها هذا الشرف الكبير.

  وقال ان فوز قطر بتنظيم هذا 
احلدث العاملي ألول مرة في الدول 
العربية يعود لوجود إرادة فاعلة 
لدى املسؤولني القطريني في حتقيق 
هذا احللم وعلى رأسهم أمير دولة 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وولي عهده الشيخ متيم بن حمد 
مهنئا الشعبني القطري واخلليجي 

بهذا االجناز التاريخي.
  مــــن جهته اكد نائــــب رئيس 

 العبداهللا: النجاح لم يأت من فراغ 
وعمل متواصل وتقنيات 
حديثة احدثت ثورة في 
بناء مالعـــب الكرة من 
خالل اجـــراء املباريات 
في درجة حرارة مالئمة 
جدا برغم ارتفاع حرارة 
الطقس خصوصا خالل 

فترة الصيف.
  ومتنـــى ان تتواصل 
القطريـــة  االجنـــازات 
لتشـــمل  الرياضيـــة 
استضافة االوملبياد بعد 
ان جنحت في تنظيم بقية 

املسابقات العاملية.
  من جانبه أشاد أمني سر اللجنة االوملبية عبيد العنزي بهذا االجناز الذي 

يحسب لدولة قطر ومبعث فخر لكافة الدول العربية واالسالمية.
  وذكر العنزي لـ «كونا» ان قطر أبهرت العالم بأسره بهذا االجناز بعد ان 
منحهـــا االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرصة تنظيم بطولة عاملية على 

مستوى كأس العالم. 

 قـــال رئيس االحتاد 
اآلسيوي ونادي الرماية 
الشيخ سلمان احلمود 
ان جناح قطر في تنظيم 
املونديال هو فخر «لنا 
كخليجيني»«وهو امتداد 
لالجنازات املشرفة في 
قطر وجناحهـــا املميز 
مسبقا في تنظيم العديد 
من البطوالت اآلسيوية 

والدولية.
  واكد احلمـــود ثقته 
بقدرة املسؤولني القطريني 
على تنظيـــم املونديال 

بتألق وريادة تفوق العديد من الدول التي تقدمت مبلفات الترشيح.
  وبدوره قال رئيس احتاد الكراتيه الشـــيخ خالد العبداهللا ان فوز قطر 
باستضافة أكبر جتمع رياضي كروي في العالم يؤكد املكانة الكبيرة التي 

تبوأتها وقدرتها على حتويل «احللم الرياضي العربي الى حقيقة».
  واضاف العبداهللا ان هذا النجاح لم يأت من فراغ امنا كان ثمرة جهود جبارة 

 الحمود: أعتبر الفوز امتدادًا لإلنجازات المشرفة في قطر 

 عبيد العنزي الشيخ خالد العبداهللا الشيخ سلمان احلمود
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  بوتين «كلمة السر» في نجاح روسيا

 اجلماهير الروسية حتتفل في أحد املقاهي بعد فوز بالدهم بتنظيم مونديال ٢٠١٨             (أ.پ) رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني يصافح بطلة بالده في القفز بالزانة يلينا ايسنبييفا أثناء تهنئته للوفد الروسي بعد إعالن النتائج      (أ.ف.پ)

 بعدما جنح في مساعدة روسيا 
علــــى اســــتضافة دورة األلعاب 
االوملبية الشتوية واجلائزة الكبرى 
للفورموال واحد عام ٢٠١٤، جنح 
فالدميير بوتني في ضمان استضافة 
بالده لنهائيات كأس العالم لكرة 
القدم عــــام ٢٠١٨ بعدما جعل من 
املشروع حتديا شخصيا في بالد 
تعاني غياب البنى التحتية وسمعة 

ملطخة بالفساد.
  وقال بوتــــني عقب اعالن فوز 
بالده بشرف االستضافة «روسيا 
لديها كل ما يجب لتنظيم مونديال 

٢٠١٨ بأفضل مستوى ممكن».
  وكان بوتــــني أعلــــن انــــه لن 
يذهب الى زيوريخ «كي ال ميارس 

ضغوطات على الفيفا».
  في عــــام ٢٠٠٧ في غواتيماال، 
تدخــــل فالدميير بوتني الذي كان 
وقتها رئيســــا للبــــالد، باللغتني 
االجنليزية والفرنسية للدفاع عن 
ملف ترشــــيح روسيا الستضافة 
االلعــــاب االوملبية الشــــتوية في 
سوتشي (جنوب) عام ٢٠١٤، وكان 
تدخله ناجحــــا الن بالده ظفرت 

بشرف االستضافة.
  وميثل التزامه الشخصي العامل 
االساسي لروسيا التي يتعني عليها 

و٢٠٢٢، اعطاء االفضلية «لالسواق 
اجلديدة».

  وأضاف دياش الذي قدمت بالده 
ملفا مشتركا مع اسبانيا في مواجهة 
روسيا واجنلترا وملف مشترك آخر 
لهولندا مع بلجيكا، «قرر الفيفا منح 
استضافة املونديال لدول لم يسبق 
ان نظمت اي تظاهرة. ان خياره 

يتجه نحو اسواق جديدة».
  وتابع «انه خيار شرعي علينا 
ان نحترمــــه وان نتفهمــــه. امللف 
االيبيري كان االفضل ووصل على 
ما يبدو الدورة االخيرة في مواجهة 

روسيا».
  من جانبه، اعتبر رئيس االحتاد 
البرتغالي للعبة جيلبرتو ماداي 
ان القرار يترجم «إرادة سياسية 
لدى اللجنـــة التنفيذية بتوجيه 
بطولة العالم نحو الشرق والشرق 

االوسط».
  وأضـــاف «لم أكـــن أتوقع ان 
ترشـــيحنا سيفشـــل. لكن بالنا 
مرتـــاح، ألننا قدمنـــا افضل ما 
لدينا في حدود اللعب الرياضي 
النظيف»، مشـــيرا الى انه يأمل 
في االســـتفادة من هذا املشروع 
العالقات مع  من اجل «تصحيح 

االحتاد االسباني». 

البدء من الصفر لبناء املالعب في ١٣ 
مدينة اختيرت الستضافة املسابقة 
وحتديث الطرقات واملطارات والسكة 
احلديد وحتســــني جودة الفنادق 

املرتفعة االسعار والقدمية.
  وكانت االستعدادات الستضافة 
االلعــــاب االوملبية الشــــتوية في 
سوتشي املزودة مبيزانية فلكية 
والتي شهدت العديد من فضائح 
االختالس، سالحا ذا حدين بالنسبة 

الى الترشيح الروسي.
  لكن جيورجي تشيردانتسيف، 
احد املعلقني املشهورين الروس في 
كرة القدم، أكد قبل االعالن عن البلد 

املضيف، ان مزايا الفوز الروسي 
«ســــتكون أكثر أهمية بكثير من 

اآلثار السلبية».
  وكان بوتني وعد من جهة أخرى 
بأن يتم بناء املالعب حتى في حال 
عدم اختيار روســــيا الستضافة 

املونديال.
  وستدفع استضافة املونديال 
روسيا الى حتسني وسائل االتصال 
بني املدن التــــي اختيرت لتنظيم 

املسابقة.
  املسافة بني كالينغراد (غرب) 
وايكاترينبورغ تبلغ ٣ آالف كلم 
واملسافة املتوسطة بني املدن التي 

اختيــــرت الســــتضافة املباريات 
هي اكبر بعشر مرات من املسافة 
بني املــــدن التي اختيرت في ملف 

الترشيح البريطاني.
الســــرعة املتوســــطة    وتبلغ 
للقطارات في روسيا حاليا ٧٥ كلم/
ســــاعة مقابل ١٢٤ كلم/ساعة في 
اجنلترا، باالضافة الى ان رحالت 
الرخيصة االسعار غير  الطيران 

موجودة تقريبا.
  واعتبــــر تشيردانتســــيف ان 
«كأس العالم ستمكن من اندماج 
روسيا بكاملها وبصورة ال رجعة 

فيها داخل املجتمع الدولي».

  وأضــــاف ســــاخرا «الــــروس 
سيتعلمون اخيرا اللغة االجنليزية 
واالجانب بإمكانهم اكتشاف روسيا 
خارج الساحة احلمراء والتأكد من 
اننا لم نعد نحيا حتت لواء االعالم 
احلمراء وان الدببة ال تتجول في 

الشوارع».
  وبالنسبة الى معارضي مشروع 
االستضافة فان ميزانية املونديال 
املقدرة بـ ٤٥ مليار دوالر ســــيتم 
حتويلها ولن تفيد الشارع الروسي 

كثيرا.
الليبرالي  املعــــارض    وكتــــب 
بوريس نيمتسوف «كرة القدم في 

روسيا حتت سيطرة بيروقراطية 
فاســــدة. جميــــع عيــــوب الدولة 
الروسيةـ  االختالس وعدم الكفاءة 
والرشوة هي أيضا عيوب كرة القدم 
الروسية». وأوضح احمللل السياسي 
ستانيسالف بيلكوفسكي «االموال 
املخصصة للمونديال لم يســــبق 
لها مثيل والعديد من الشخصيات 
املؤثرة ترغب في السيطرة عليها»، 
مضيفا «العموالت السرية في مثل 
هذه املشــــاريع ترتفع من ٤٠ الى 

.«٪ ٥٠
  أما االقتصادي الليبيرالي عميد 
املدرسة العليا لالقتصاد في موسكو 

يفغيني ياسني فقال «ليس لدينا 
االموال لهذا املشروع. هناك قطاعات 
في روسيا اكثر اهمية وحيث يجب 
التعليم والصحة  االستثمار مثل 

والتقاعد. أي كأس العالم؟».
  وختــــم في حديــــث لصحيفة 
«ترود» بالقول «إنهم املسؤولون 
الروس الذيــــن بحاجة الى زيادة 

شعبيتهم».
  من جانبه، اعتبر سكرتير الدولة 
البرتغالي للرياضــــة لورنتينو 
ديــــاش ان االحتــــاد الدولي لكرة 
القدم أراد من خالل منح روســــيا 
وقطر شرف تنظيم مونديالي ٢٠١٨ 

 فتيان روس يهللون لفوز بالدهم مدڤيديڤ: المونديال سيكون عرسًا ال ينسى
 هنأ الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
اجلماهير مبناسبة فوز بالده باالستضافة، 
مؤكدا ان هذا احلدث سيكون عرسا كرويا 

ال ينسى.
  وقال مدڤيديڤ في تهنئة خاصة وجهها 
إلى شعبه فور إعالن االحتاد الدولي لكرة 
القدم نتائـــج التصويت «إننا انتصرنا 

وسنســـتضيف كأس العالم ٢٠١٨، ولم 
يبق هناك ســـوى التحضير وبكل همة 

وحزم».
  واشار إلى أن جتربة األوملبياد ٢٠١٤ 
ســـتكون في رصيد روسيا، ومؤكدا أن 
املونديال ســـيكون بالفعل عرسا كرويا 

ال ينسى في روسيا.

 خرج عشرات الفتيان الروس الى الشوارع 
ــيا بتنظيم  ــكو لالحتفال بفوز روس في موس
ــام ٢٠١٨، وذلك رغم  كأس العالم لكرة القدم ع
انخفاض درجات احلرارة في البالد. وقال احد 
هؤالء الشبان الذين خرجوا الى الشارع متحدين 
درجات احلرارة التي بلغت ٢٠ درجة مئوية حتت 
الصفر، لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن فرحون 

جدا واألمر رائع بالنسبة لبالدنا». وحمل هؤالء 
الفتيان مصابيح مضيئة بألوان العلم الروسي.

وكان الرئيس دميتري مدڤيديڤ ورئيس الوزراء 
ــخصيا عن ملف  فالدميير بوتني الذي دافع ش
الترشيح الروسي الستضافة املونديال، عبرا عن 
فرحتهما بعد إعالن فوز روسيا بشرف تنظيم 

العرس الكروي العاملي.

 بالتر: سنسافر إلى دولتين جديدتين كاميرون واألمير ويليام أصيبا بخيبة أمل

 أكــــد مدرب منتخب اســــبانيا 
لكرة القدم ڤيســــنتي دل بوسكي 
بعد االعالن عــــن الدولتني اللتني 
ستنظمان مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
ان بالده «لبت جميع الشروط»، 
مهنئا روســــيا وقطر اللتني وقع 
عليهمــــا اختيار اعضــــاء اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولي (فيفا).
  وقال دل بوســــكي الذي قدمت 
بالده ملفا مشــــتركا مع البرتغال 

بعد حضوره عملية التصويت في 
زيوريخ، «اعتقد اننا لبينا جميع 
الشــــروط لتنظيم هذا املونديال 
(٢٠١٨)، لكن يبدو ان لدى اعضاء 
اللجنة التنفيذية معايير تختلف 

عن معاييرنا».
  واعتبر دل بوسكي ان احد هذه 
ارادة «توسيع  املعايير قد يكون 
رقعة كرة القدم الى اراض جديدة، 
اضافة عن كون الدولتني قويتني 

اقتصاديا». من جانبه، اعتبر الدولي 
البلجيكي السابق مارك فيلموتس 
ان «الرياضة ضاعت. اختيار هذين 
البلدين (روسيا وقطر) يدل على 
ان فيفا لم يعتمــــد على االطالق 
معايير رياضية. انا ال اتذكر من 
مونديال الواليات املتحدة (١٩٩٤) 
سوى اننا لعبنا حتت حرارة بلغت 
٤٢ درجة مئوية، وكان من الصعب 

جدا ان جنري». 

 فيلموتس: الرياضة ضاعت بعد اختيار روسيا وقطر

 رئيس «فيفا» جوزيف بالتر حلظة إعالنه عن استضافة روسيا ملونديال ٢٠١٨             (أ.ف.پ)  خيبة األمل بادية على محيا مجموعة من االطفال االجنليز 

الـــوزراء   عبـــر رئيـــس 
البريطانـــي ديڤيد كاميرون 
واالميـــر ويليام اللذين ذهبا 
الى زيوريخ لدعم ملف ترشيح 
بلدهما، عن خيبة امل كبيرة 
بعد ان منـــح االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) روسيا شرف 

تنظيم مونديال ٢٠١٨.
  وصرح كاميرون انه اصيب 
«بخيبة مريرة»، وقال «االمر 
محزن جدا. لم ننظم املونديال 
منذ والدتي (في اكتوبر اي بعد 
٣ اشهر من املونديال الوحيد 
الذي نظمته اجنلترا واحرزت 
الـــكأس عام ١٩٦٦). كنت آمل 
ان تتغير االمور، لكن لم يكن 

ذلك هذه املرة».
  من جانبـــه، اعرب االمير 
امل كبيرة  وليام عن «خيبة 
وحزن شديد»، وقال «قدمنا ملفا 
قويا جدا، لكن لالسف لم تسر 

االمور كما كنا نشتهي».
  ولم تكن حال جنم كرة القدم 

ديڤيد بيكام سفير ملف ترشيح 
اجنلترا افضل حاال، وقال «قمنا 
بكل ما نستطيع. ترشيحنا ال 
ميكن ان يكون افضل من ذلك. 
هذا امر مخيب، واهنئ روسيا 
انهما دولتان مهمتان  وقطر، 
جدا وســـيكون الفيفا فخورا 

بهذا االختيار».
  من جهته، رأى رئيس ملف 
ترشـــيح اجنلترا الستضافة 
مونديال ٢٠١٨ اندي انســـون 
امس انه من غير املفيد تقدمي 
ترشيح الستضافة كأس العالم 
ما لم يغير االحتـــاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفـــا) طريقة 

االختيار.
  واكد انســـون في مؤمتر 
انـــه من  صحافـــي «اقـــول 
غير املفيد ذلـــك قبل ان يتم 
تغيير مينح مرشحني مثلنا 

الفرصة».
  واضاف املديـــر التنفيذي 
مللف إجنلترا ٢٠١٨ انه «عندما 

يكون لدينا افضل ملف على 
الصعيد التقني وتقارير رائعة 
تتعلـــق بالتفتيـــش وافضل 
تقومي اقتصادي، وحســـبما 
قيل لنا افضل تقدمي للملف، 
ال ميكننا ان نقبل بسهولة ما 

حصل».
  وتابع «استراليا متلك ملفا 
جيدا ولم حتصل اال على صوت 
واحـــد، ونحن علـــى اثنني، 
والواليـــات املتحدة صاحبة 
ملف تقني قوي جدا، على ٣ 
في التصفية االولى اي ان الدول 
الثالث مجتمعة حصلت على 
٦ اصـــوات فقط. ان في االمر 

شيئا غير صحيح».
انســــون في ختام    واعتبر 
حديثه «ان اقتصار التصويت 
على ٢٢ عضوا يعطي االمكانية 
حلصول ضغوط كبيرة. يجب 
فتح املسيرة امام جميع االحتادات 
الشــــفافية  االعضاء وتطبيق 

ملعرفة من صوت ملن». 

 أكد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري 
جوزيف بالتر أنه راض متامـــا عن النتائج التي 
أســـفرت عنها عملية التصويت الستضافة كأسي 
العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢ في كل من روسيا وقطر على 

التوالي.
  وقال بالتر «سنســـافر الـــى دولتني جديدتني 
بالكامل. لم يسبق ان أقيمت كأس العالم في السابق 

في روسيا او في اي مكان من اوروبا الشرقية».
  وأضاف «األمر نفسه ينطبق على منطقة الشرق 
األوسط والعالم العربي اللذين ينتظران الفرصة 

منذ فترة طويلة».
  وتابع «انا راض متاما في الوقت احلالي، كرة 
القدم تسير في االجتاه الصحيح ما يجعلني رئيسا 

سعيدا للفيفا».

 الصحافة الروسية تحتفل 
  واإلنجليزية تهاجم «فيفا» بشراسة

  احتفلت الصحافة الروسية الصادرة أمس باالنتصار غداة 
فوز روسيا بشرف تنظيم مونديال ٢٠١٨، فيما حملت الصحافة 
االجنليزي بشدة على االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد 

خسارة اجنلترا في هذا السباق.
  وترافق االحتفال بالفوز الروسي مع تساؤالت عن التكاليف 
اخليالية التي ستتكبدها البالد لتنفيذ مشروع اراد الكرملني 

ورئيس الوزراء فالدميير بوتني حتقيقه بأي ثمن.
  وكتبت صحيفة «روسييتسكايا غازيتا» اليومية الرسمية 
«كنا نؤمن بذلك، وقاتلنا في كل اجتاه وانتصرنا. لقد حتقق 

حلم روسيا باستضافة املونديال ألول مرة في تاريخها».
  واعتبرت صحيفة «كومرسانت» انه «بالنسبة الى روسيا، 
قد يصبح هذا املشروع األغلى واألصعب في تاريخ روسيا، 
وقد يكون أغلى وأصعب من األلعاب االوملبية الشتوية عام 

٢٠١٤ في سوتشي».
  وأشـــارت الصحيفة الى انه يجب البدء من نقطة الصفر 
الستضافة املونديال في ١٣ مدينة تفصل بينها آالف الكيلومترات 
وال توجد فيها بنى حتتية، مؤكدة «ان مثال األلعاب االوملبية 
الشـــتوية في سوتشـــي يظهـــر ان املـــردود واالقتصاد في 
التحضير للتظاهرات الرياضية هو آخر ما يفكر فيه النظام 

في روسيا».
  واعتبرت صحيفة «نيزافيســـيمايا» غازيتها من جانبها 
«روســـيا توفر مليارات الدوالرات من األموال العامة اضافة 
الى مردود البطولة احمللية، وعليه ميكن تكوين فكرة حول 
ما اذا جميع هذه النفقات ســـتكون شفافة ومسيطرا عليها، 
وبعبارة أخرى ما اذا كان مشـــروع من هذا النوع سيشـــكل 

ارضا خصبة للفساد».
  وحســـب تقديرات صحيفة فيدوموستي سيكلف تنظيم 
املونديال «أكثر من ٥٠ مليار دوالر في احلدود الدنيا»، وتساءلت 

«أليس الثمن باهظا جدا؟».
  ويتعني على روسيا اضافة الى جتديد املالعب وتشييد اخرى 
حديثة، اقامة شـــبكة طرق بطول ٨ آالف كلم وألفي كلم من 

السكة احلديد وبناء الفنادق وتأهيل املطارات وتوسيعها.
  وفي لندن، نددت الصحف البريطانية بشدة مبنح روسيا 
استضافة مونديال ٢٠١٨ من قبل االحتاد الدولي، مؤكدا وجود 
«تزوير» في عملية التصويت بعد خروج اجنلترا من الدور 

األول بحصولها على اثنني فقط من أصل ٢٢ صوتا.
  وعنونت صحيفة ذي صن «تزوير»، مشيرة الى ان الروس 

«يعرفون سلفا نتيجة» التصويت.
  ووصف كاتب االفتتاحية ومدرب املنتخب االجنليزي السابق 
تيري فينابلز التصويت بانه «عار»، معتبرا انه «يتعني علينا 
اال نفاجأ بحصول روسيا على استضافة مونديال ٢٠١٨، الن 
فيفا واملخابرات الروســـية (كي جي بي) هما آخر منظمتني 

سريتني على هذا الكوكب».
  وقال فينابلز في افتتاحيته «انه عار كبير. عار الجنلترا. 

عار لكرة القدم. عار لفيفا». 


