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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 
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 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»


