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 نواب ومسؤولون عبروا عن سعادتهم 
  بفوز الدوحة بتنظيم هذا الحدث البارز

 فزعة كويتية لدعم قطر: 
  إنجاح المونديال مسؤولية كل العرب

 عادل الشنان
  أدلى عدد من نـــواب األمة وأعضاء البلدي وقيادات 
املؤسسات احلكومية بدلوهم لـ «األنباء» للتعبير عن 
فرحتهم بفوز امللف القطري باستضافة مونديال كأس 
العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ كما أبدى اجلميع االستعداد 
التام لتطويع كافة اإلمكانيات البشرية والتقنية في دعم 

دولة قطر الشقيقة.
  أكد النائب عدنان املطوع أن اســـتضافة دولة قطر 
الشـــقيقة لكأس العالم هي حدث يفـــرح به كل عربي 
وخليجي بالدرجة األولى ويجب أن يستثمر جيدا على 
املستوى اإلقليمي وباألخص من قبل دول مجلس التعاون 
اخلليجي باملشاركة لدعم احلدث بكل اإلمكانيات املتوافرة 
خليجيا وبجميع الوسائل حتى تكون املنطقة بأسرها 
مشاركة بانطالقة جماعية جلعل املنطقة جاذبة عامليا 
على جميع املستويات وخصوصا السياحية واالقتصادية 
منها مؤكـــدا أن لهذا احلدث دورا كبيـــرا في إثبات أن 
الدول اخلليجية ليســـت فقط مصدرة للطاقة بل دول 
قادرة على الريادة في كثيـــر من املجاالت ومنها اقامة 

املنتديات العاملية.
  وقال املطوع يجب على الكويت ان تتعامل مع احلدث 
بهدف االســـتفادة لتنفيذ رؤية صاحب الســـمو األمير 
بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا حسب اخلطة 
اإلستراتيجية للبالد، مضيفا ان من الواجب على الدول 
العربية ان تدعم قطر إلجناح االستضافة على أكمل وجه 
وعلى الدول اخلليجية بشكل خاص أن تكون األولى في 
دعم قطر على جميـــع األصعدة ومن مختلف النواحي 
متمنيـــا ان تنتقل هذه االحتفالية العاملية من قطر الى 
دول املنطقة عامة ومتوجها بأجمل التهاني لدول وقيادات 
وشعوب املنطقة العربية بهذا الفوز والنصر اخلليجي 

العربي اإلسالمي.
  من جهته، أكد النائب ســـعد اخلنفور أن فوز قطر 
باحتفاليـــة كأس العالم عـــم دول العالم العربي ودول 
اخلليج على وجه اخلصوص بفرحة عارمة دخلت كل 
بيت وكل قلب عربي إسالمي، مشددا على ضرورة التكاتف 
والتعاون العربي عامة واخلليجي خاصة إلجناح هذه 
املناسبة العاملية، ومؤكدا ان الكويت سوف تسخر كافة 
إمكانياتها لصالح دولة قطـــر بهدف الوصول لتمثيل 
مشـــرف خليجي عربي عاملي واحلصـــول على أفضل 
النتائج إلثبات أننا دول قادرة على املشـــاركة في كافة 

املناسبات العاملية.
  من جانبه، أشـــار النائب عســـكر العنـــزي الى ان 
استضافة بطولة كأس العالم للعام ٢٠٢٢ جناح لكافة 
دول املجلس والدول العربية واإلســـالمية وأن اختيار 
دولة قطر الســـتضافة هذا احلدث جاء بعد قناعة تامة 
بان قطر متتلك اإلمكانات والقدرات الحتضان مثل هذا 
احلدث الدولي الذي تتطلع اليه كافة شعوب العالم، مشيرا 
الـــى ان ذلك يعد مفخرة ليس لقطر وحدها وإمنا لدول 
مجلس التعاون وكافة دول املنطقة حيث تعد قطر أول 
دولة في الشرق األوسط تستضيف بطولة كأس العالم 

ما سيعزز مكانة هذه املنطقة الهامة من العالم.
  بدوره قال نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
ان فوز قطر بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 

عام ٢٠٢٢ حدث تاريخي وشرف 
  لكل العرب دون اســـتثناء، حيث جاء بعد منافسة 
قوية مع الواليات املتحدة وأستراليا واليابان وكوريا 
اجلنوبية، كما أنها املرة األولى التي تنال فيها دولة عربية 
أو دولة من الشرق األوسط شرف تنظيم البطولة، مؤكدا 
ان هذا احلدث التاريخي من شأنه أن يساهم في تطوير 

كرة القدم العربية واخلليجية خصوصا.
  وشدد الشايع على أهمية دعم قطر خليجيا وعربيا 
وإسالميا للخروج من هذا احلدث بتنظيم مشرف وغير 
مسبوق من جميع النواحي خصوصا ان العالم العربي 

احلكومية في مختلف أجهزة الدولة.
  من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية جاسم البدر لم افاجأ بفوز امللف القطري في 
اســـتضافة مونديال ٢٠٢٢ ألنني على ثقة بأن الكوادر 
القطرية قادرة على حتقيق مثل هذا النصر وقد أثبتت 
أكثر من مرة قدرتها على التحديات من خالل استضافتها 
ألكثر من بطولة مفتوحة، مؤكدا أن جناح قطر هو جناح 
لكل الدول العربية وعلى وجه اخلصوص دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  واعتبر البدر فوز قطر في ظل وجود منافسة شرسة 
من أميركا وأستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان انتصارا 
تاريخيا كونها أول دولة عربية تســـتضيف املونديال 
العاملـــي مبينا أن قطر عملـــت باحترافية عالية للفوز 
باالستضافة وتغلبت على كل العقبات املناخية بإيجاد 

حلول ناجعة للحد من درجات احلرارة العالية.
  ورأى البدر أن انتعاش احلالة االقتصادية بهذا احلدث 
لن يكون لقطر وحدها وإمنا لكل الدول اخلليجية والعربية، 
مؤكدا ان الكويت كعادتها ســـتعمل على الدفع بجميع 

مليء بالقدرات واإلمكانيات التي من شأنها حتقيق ذلك. 
من جهته، عبر عضو املجلس البلدي جســـار اجلسار 
عن شديد افتخاره مع الشعب العربي عامة بهذا النصر 
اخلليجي العربي اإلسالمي لدولة قطر الشقيقة ودليل 
قاطع على من يسموننا بالدول املتخلفة أننا عكس ذلك 
ومنتلك القدرات البشرية واإلمكانات العلمية لتنظيم 
مثل هذا االحتفال وما هو أهم منها، مشيرا الى ان قطر 
جزء من منظومة خليجية مشتركة في كل شيء وهذه 
املنظومـــة جزء من عالم عربي قـــادر على أن يحتضن 
جميع االحتفاليات واملناسبات العاملية وحتقيق النجاح 
من خاللها ألنه ميتلك العقول النيرة والشباب الواعي 
القادر على العمل ولنفي من يشـــوهون صورة العرب 
ويصفونهم باإلرهاب ودحرهم بإجناح هذا احلدث وجعله 
عامليا وعلى مستوى راق لم تصل له الدول التي سبقتنا 

بتنظيمه.
  وأضاف اجلسار أن الكويت سوف تكون الداعم األول 
للشقيقة قطر للخروج بأفضل النتائج من هذا االحتفال 
وسيكون دعمها من جميع القدرات البشرية واإلمكانيات 

اإلمكانيات والقدرات واخلبرات ملساعدة قطر في إجناح 
هذه االحتفالية العاملية، ومتمنيا من جميع شعوب ودول 
املنطقة العربية ان يكون لها بصمة ودور في هذا النجاح 

الذي سيحسب لصالح العالم العربي اجمع.
  من جهته، فضل مدير العالقات العامة واإلعالم في 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر عوض أن 
يتكلم بصفة شخصية وليس كمسؤول في الدولة حيث 
قال «أشعر بالفخر والعزة والغرور البريء بفوز قطر في 
استضافت مونديال ٢٠٢٢ وبصفتي مواطنا خليجيا وعربيا 
أدعو جميع الشعوب اخلليجية والعربية للمساهمة في 
إجناح هذا احلدث العاملي الذي سيسطر التاريخ مالمح 
جناحه ومؤكدا ان الشعب الكويتي وجميع أجهزة الدولة 
ستعمل باســـتمرار منذ اليوم الى يوم احلدث املنتظر 
لدعم شعب ودولة قطر الشقيقة حيث أن قطر جزء من 
الكويـــت والكويت جزء من قطر ودول اخلليج العربي 
عامة جزء من املنظومة اخلليجية الواحدة والشعوب 
اخلليجية شعب واحد، مضيفا أن جناح قطر هو جناح 
للوطن العربي ويجب على اجلميع العمل إلجناح هذه 

االستضافة وتسخير كل اإلمكانيات جلعلها مفخرة عربية 
تاريخية، مشيرا الى ان قطر ستقدم صورة رائعة على 
أن العـــرب قادرون على تنظيم اكبر البطوالت العاملية 
باســـتضافة كأس العالم لكرة القـــدم العام ٢٠٢٢ بعد 
منافسة شرسة مع دول كبرى وذات باع طويل في مثل 
هذا املجال وهو فوز للـــدول العربية جمعاء وانتصار 
للرياضة العربية والشرق أوســـطية عموما ويعكس 
الثقة الدولية في قدرات وإمكانيات قطر في تنظيم أهم 

األحداث والفعاليات الرياضية العاملية.
  من جهته، اعرب رئيس املنظمات الهندسية العاملية 
عادل اخلرافي عن شديد سعادته بهذا االجناز التاريخي 
الذي يحسب للعالم العربي ولدول اخلليج العربي، معتبرا 
ان هذا االنتصار سيكون من بوادر الدفع بكل املجاالت 
من اجلانب العربي للوصول الى اعلى مستويات النجاح 
بها، وتقدم بالتهاني جلميع شـــعوب املنطقة العربية 
وعلى رأسها الشـــعب القطري، مؤكدا ان ديدن العرب 
احلقيقي يظهر مبثل هذه الظروف، وســـيعمل اجلميع 
بشتى الوسائل والطرق لتحقيق جناح مبهر للعالم في 
هذا احلدث التاريخي، مؤكدا ان الكويت حكومة وشعبا 
سيكون لها دور كبير في االلتفاف حول الشعب القطري 
لتسهيل وتذليل كل العقبات ان وجدت، متمنيا ان يكون 
هذا االحتفال خطوة من خطوات النجاح العربي للوصول 

الى اعلى درجات النجاح واملجد.
  من جانبه، اهدى الشـــيخ دعيج اخلليفة الشـــعب 
القطري بهذه املناسبة «اوبريت» وفالشات من تأليفه 
بالتعاون مع التلفزيون القطري، وقال: نبارك ألنفسنا 
قبل قطر مبناســـبة اقامة اول كأس عالم في الشـــرق 
االوســـط، واهنئ الشـــعب اخلليجي والشعب العربي 
عامة والقطريني على وجه اخلصوص وعلى رأســـهم 
الشيخ حمد بن خليفة وهي مناسبة سعيدة للكويت قبل 
قطر، وامتنى من جميع احلكومات والشعوب العربية 
االلتفاف قلبا وقالبا مـــع قطر لتحقيق اجناز تاريخي 

يحسب للوطن العربي.
  اما د.بدر اخلضري فقد عبر عن شديد سعادته بهذا 
احلدث العاملي للوطن العربي ودول اخلليج بشكل خاص، 
مقدما التهاني حلكومة قطر الشقيقة وعلى رأسها الشيخ 
حمد بن خليفة وعقيلته ابنة الكويت الشيخة موزة التي 
كان لهـــا دور كبير في الفوز بهذا احلدث العاملي والتي 
تعتبر ابنة الكويت ألنها تربت وترعرعت في الكويت، 
كما هنأ جميع الشعوب اخلليجية والعربية واالسالمية، 
مؤكدا ان جميع الكويتيني كانوا بانتظار خبر فوز امللف 
القطري بقدر انتظار نتيجة املباراة مع املنتخب العراقي 

للتأهل للنهائي اخلليجي.
  وقال د.اخلضري: قطر وضعت خطة عمل مدروسة 
ودقيقة منذ زمـــن وحصدت ثمارها اليـــوم كل الدول 
العربية واالسالمية، وعلينا كعرب ومسلمني ان ندعم 
قطـــر بكل ما اوتينا من قوة وجهد وامكانيات للخروج 
بأفضل احتفال مشرف على مستوى العالم حتى نعكس 
للعالم بأسره وللمشككني في القدرات اخلليجية والعربية 
واالســـالمية مدى قدرتنا على حتقيق االنتصارات في 
جميع املجاالت وعلى مختلف االصعدة. وبدوره شـــدد 
عضو مجلـــس ادارة جمعية الفروانية التعاونية فواز 
سعد املرشاد على اهمية هذا احلدث الرياضي املهم ليس 
لقطر فحسب وامنا جلميع دول مجلس التعاون اخلليجية 
خصوصا وللدول العربية واالسالمية عموما، واوضح 
املرشاد ان فوز دولة قطر الشقيقة بتنظيم بطولة كأس 
العالم ٢٠٢٢ جاء نتيجة جهود حثيثة ومكثفة من قبل 
االشقاء القطريني وعلى رأسهم سمو أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، متوجها بالتهنئة واملباركة الى 
القيادة السياســـية في دولة قطر الشقيقة والى جميع 
ابناء الشعب القطري الشقيق داعيا اهللا تعالى ان يكلل 

جهودهم بالنجاح والتوفيق. 
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 السـفير المغربي: تنظيم قطر لنهائيات كأس 
العالم لكرة القـدم ٢٠٢٢ لفتة دوليـة متميزة تجاه 
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 السفـير اليمني: 
بتنظيـم  قطـر  فـوز 
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نظرة  في  كبيـر  تحّول 
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 بشرى الزين
  بعد النجاح الكبير الذي حققته بحصولها 
على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢، ستكون قطر اول دولة عربية تفوز 
الكبير  الرياضــــي  باحتضان هــــذا احلدث 
وانتزاعها تنظيم هذه البطولة العاملية وسط 
منافسة لدول كبرى لها تاريخها الرياضي 

املعروف عامليا.
  وبهذه املناســــبة التي وصفها الكثيرون 
بأنهــــا اجناز تاريخي ليــــس فقط لقطر بل 
للعالم العربي، عبر عدد من السفراء العرب 
عن تهانيهم اخلالصة للبلد الشقيق بهذا الفوز 
الكبير، مؤكدين الثقة بأن قطر جديرة بتنظيم 
هذا احلدث الرياضي وبتقدمي صورة مشرفة 
وحضارية للعرب من خالل الرياضة التي تعد 

عامال مهما في التقريب بني الشعوب.
  فــــي البداية، اعــــرب الســــفير القطري 
عبدالعزيز الفهيد عن ســــعادته بفوز بالده 
باســــتضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢، 
وبهذه املناســــبة قال الفهيد في تصريح لـ 
«األنبــــاء»: نحن بهذه املناســــبة نرفع الى 
مقام سمو االمير الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني وولي عهده االمني ســــمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة 
موزة بنت ناصر املســــند والشــــيخ محمد 
بن حمد واللجنــــة املنظمة مللف قطر والى 
الشعب القطري واشقائه في كل دول اخلليج 
والدول العربية اطيب التهاني والتبريكات 
بهــــذا االجناز التاريخي، معربا عن متنياته 
بالنجاح والتوفيق في استضافة هذا التجمع 

الرياضي العاملي الكبير.
  وعّبر الفهيد عن ثقته بأن اجلهود القوية 
في تنظيم تلك االستضافة ستحقق األحالم 
وستعكس افضل املستويات وسترسم الصور 
املشــــرقة في املجال الرياضي وغيره وهي 
تشارك هذا احلدث العظيم أشقاءها العرب 
بكل فخر واعتزاز، معربا عن الشكر والعرفان 
للكويت الشقيقة لدعمها ومساندتها لقطر 
وللشعب الكويتي وجلميع من يهنئ ويسعد 

بأفراحنا.
  من جهته، عّبر ســــفير مملكة البحرين 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة عن تهانيه 
احلارة لقطر أميرا وحكومة وشعبا، مشيرا 
الى ان فوز قطر باستضافة مونديال ٢٠٢٢ 
هو فرحة خليجية وعربية، مبينا ان فوزها 
على كبريــــات الدول بتنظيــــم هذا احلدث 
الرياضي الكبير لهو فخــــر للعالم العربي 
واالسالمي وخطوة جديرة باالهتمام البراز 
الصورة املشــــرقة لدول اخلليج التي دأب 
قادتها على الســــير بها نحو مدارج الرقي 
والتقدم، الفتا كذلك الى ان متيز قطر بهذه 
االستضافة ســــيكون فرصة لتقدمي الوجه 
احلضاري لدول اخلليج بصفة عامة، متمنيا 
كل النجاح والتوفيق لقطر الشقيقة في حتقيق 
هذا احللم الرياضي الكبير. كما قال ســــفير 
سلطنة عمان الشيخ سالم املعشني ان فوز 
قطر بهذا احلدث الرياضي هو فوز خليجي 
وعربي واسالمي، موضحا ان حلظة االعالن 
عن هذا الفوز غمرت الفرحة مشاعر العرب 
واملسلمني كافة، مضيفا ان األشقاء في قطر 
قادرون على ان يكونوا خير من ميثل الدول 
العربية واإلسالمية في إعداد واستضافة هذه 

املناسبة الرياضية املميزة.
  وأشار املعشني الى ان حصول قطر على 
شرف استضافة املونديال يعد اجنازا تاريخيا 
سيسجله التاريخ لكل العرب آمال التوفيق 

والنجاح لقطر الشقيقة.
  وبــــدوره قال ســــفير اململكــــة األردنية 
جمعة العبادي: نتقــــدم بالتهنئة الى قطر 
أميرا وحكومة وشعبا لهذا االجناز الرياضي 
التاريخي غير املسبوق، كونها اول دولة عربية 
واسالمية حصلت على شرف استضافة هذا 
احلدث الرياضي املهــــم جدا نتيجة جلهود 
ومثابرة قام بها املسؤولون القطريون وفي 
مضمار منافسة حامية بني دول لها وضعها 

على اخلارطة العاملية.
  وأضاف العبادي: ان األردن تشاطر األشقاء 

عبداملجيد عن تهانيه ومباركته لقطر أميرا 
وحكومة وشعبا بفوزها في تنظيم بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في العام ٢٠٢٢، مشيرا 
إلى أن هذا احلدث هو فرحة ممتازة ومتميزة 
كون قطر أول دولة عربية وخليجية حتصل 
على شرف هذه االستضافة التي ستقدم معرفة 
عن العرب وانهم جديرون بهذه االستضافة 
التي يفصل عن موعدها وقت كاف لالستعداد 
والتحضير لها آمــــال كل التوفيق والتقدم 

لقطر الشقيقة.
  وبدوره قال السفير املصري طاهر فرحات 
«يســــعدنا حدث فوز قطر الشقيقة بشرف 
اســــتضافة مونديال ٢٠٢٢ الذي يعد فوزا 

د.بسام النعماني حلظة الفوز باملؤثرة جدا 
في حصول قطر على شرف تنظيم بطولة 
كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ مشيرا الى ان 
ذلك كان نتيجة جهود جبارة قامت بها قطر 
في هذا املجال ولالهمية الكبيرة التي اوالها 
سمو امير قطر والشيخة موزة بنت ناصر 
املسند والشيخ محمد وكل احلكومة القطرية 
يستحقون التهنئة متمنيا املزيد من التقدم 

والنجاح والتألق لدولة قطر.
  ومن جهته قال السفير التونسي مصطفى 
باهيه «ال ميكننا إال أن نشعر بالفخر واالعتزاز 
امام هــــذه الفرحة الكبرى التي أهدتها قطر 
إلى كل العرب في فوزها باســــتضافة هذه 

في قطر فرحتهم بهــــذا االجناز التاريخي، 
مشيرا الى ان امللك عبداهللا الثاني كان من 
أوائــــل القادة العرب الذيــــن بعثوا بأصدق 
التهاني والتبريكات الى االخوة في قطر اضافة 
الى األنشــــطة الرسمية والشعبية األخرى، 
مذكــــرا بأن الرياضة جزء مهم من ســــمات 
هذا العصر وعامل للتواصل والتقارب بني 
الشعوب، مؤكدا ان األردن وبتعبير صادق 
على اســــتعداد لتقدمي ما ميكن الجناح هذه 
البطولة العاملية، موضحا ان فوز قطر بهذا 
احلدث يؤكد علــــى االمكانيات الهائلة التي 

تتميز بها الدول العربية واخلليجية.
  ومن جانبه عبر ســــفير ســــورية بسام 

للعرب في هذا املضمار الرياضي.
  واضاف فرحات «ال شــــك أن هذا احلدث 
هو عالمة بارزة تسلط الضوء على منطقة 
الشرق األوسط والعالم العربي وتساعد في 
تقريب وجهات النظر والتعريف باملجتمعات 
العربية واحلضــــارة العربية، الفتا الى انه 
عنصر مساعد في جهود العالم نحو االنفتاح 

والتواصل مع اآلخر في انحاء العالم.
  وتابع «نحن على ثقة بأن قطر ستنظم 
هــــذه الدورة مبا يليق بها ومبا يظهر رؤية 
متميزة وموضوعية وحضارية عن العالم 

العربي.
  ومن جانبــــه وصف الســــفير اللبناني 

التظاهرة الرياضيــــة العاملية خاصة وانها 
كانــــت مزاحمة لدول كبــــرى مثل الواليات 
املتحدة مضيفا «نبارك هذا االجناز الكبير 
ونتمنى أن يكون شــــرف االحتضان لقطر 
العربي وللمنطقة قاطرة لتطوير  وللعالم 
اقتصاديات ومجتمعات دول اخلليج العربية 
بصفة عامة، الفتا الى ان هذا احلدث التاريخي 
له انعكاســــاته الثقافية واالقتصادية التي 
ســــيرصدها التاريخ واضافة متميزة لقطر 

وللعرب.
  اما السفير اليمني د.خالد شيخ فوصف 
هذا الفوز بأنه حتول كبير في نظرة املجتمع 
الدولي واملنظمـــات الدولية على االقل على 
الصعيد الرياضي مشيرا الى ان احلدث سيكون 
فرصة للتغيير في خيارات شـــباب املنطقة 
التي تتوفر على قاعدة شابة وتعيش هموم 
البطالة، مبينا ان الرياضة احد امليادين التي 
ميكن أن تغير في اهتمامات الشباب معبرا عن 

تهانيه ومباركته لقطر بهذا احلدث املهم.
  ومن جانبه اعرب السفير املغربي محمد 
بلعيش عن تهانيه لقطر اميرا وحكومة وشعبا 
بفوزها باستضافة مونديال ٢٠٢٢، مشيرا 
الى ان حصول قطر على مشرف االستضافة 
كأول دولة عربية وإســــالمية يعتبر لفتة 
دولية متميزة جتاه الدول العربية، مضيفا 
ان هذا احلدث الرياضي الذي يعد عامال مهما 
في التقريب بني الشــــعوب سيكون بدوره 
فرصة العطاء صورة حضارية ومشرفة عن 
العرب نحو العالم، متمنيا مزيدا من النجاح 

والتقدم لقطر الشقيقة.
  كما اعتبر سفير الصومال عبدالقادر ابوبكر 
فوز قطر باستضافة املونديال بأنه خبر سار 
كان متوقعا في اقامة املونديال في بلد عربي، 
مشيرا الى ان هذا احلدث ليس فخرا لقطر 
بل للعرب عامة، الفتا الى ان قطر قادرة ان 
تتحمل مسؤولية االســــتضافة بكل جدارة 
واقتدار معبرا عن تهانيه لقطر ولكل البلدان 

العربية واالسالمية. 

التونسـي: فرحة كبـرى أهدتها   السـفير 
قطر لكل العـرب في فوزها باسـتضافة تظاهرة 
رياضيـة عالميـة وسـيرصدها التاريـخ باهتمام

 السـفير الصومالـي: فوز قطر باسـتضافة 
علـى  قـادرة  وهـي  متوقعـًا  كان  المونديـال 
تحمـل مسـؤوليتها فـي تنظيمه بـكل جدارة
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 بالتر «سيد فيفا» رغم الهزات والضغوط 
  انها كلمات وحسب بالنسبة 
لـ «فيفا» ورئيسه الذي أراد ان 
يظهـــر لالجنليز انه ال ينبغي 
جتاوز اخلطوط احلمراء، لكن 
الكروية  على «سيد» السلطة 
العليا ان يتمتع بصبر طويل 
ألنه سيسمع الكثير من وسائل 
االعالم البريطانية خالل االيام 

واالشهر املقبلة.
  مـــن املؤكـــد ان احملامـــي 
السويســـري املاكر البالغ من 
العمر ٧٤ عاما لن يســـكت عن 
«الشتائم» االجنليزية لكن رده 
سيكون ديبلوماسيا وسيخرج 
فائزا كما فعل سابقا عندما كسر 
القبضـــة اخلانقة مـــن القوى 
التاريخية املؤسسة للعبة في 
أوروبا وأميركا اجلنوبية، وجاء 
بكأس العالم الى الواليات املتحدة 
ثم آسيا وافريقيا واآلن أوروبا 

الشرقية والشرق االوسط.
  خرج بالتر من مواقف صعبة 
عديدة ولعل أهمها مزاعم الفساد 
التي الحقتـــه وبيع األصوات 
وسوء سلوك املسؤولني خالل 
فترة مسؤولياته، وتعود الى ١٤ 
عاما خالل فترة سلفه البرازيلي 
جواو هافيالجن. كان بالتر يده 
اليمنى عندمـــا تولى منصب 

األمني العام منذ عام ١٩٨١.
  ثم عصفت باالحتاد الدولي 
اتهامات جديدة في األســـابيع 
املاضية، ما دفع جلنة االخالق 
الى أن توقف عضوين اثنني في 
اللجنة التنفيذية هما النيجيري 
اموس ادامو والتاهيتي رينالد 
تيماري بسبب الرشوة أو سوء 

السلوك.
  رغم ذلك، يبدو من الصعب 
أن يقدر أحد على منافسة بالتر 
لوالية رابعة متتالية على رأس 
«فيفا» عندمـــا تنتهي واليته 

احلالية في يونيو ٢٠١١.
  أبعد بالتر خصومه السابقني 
بال رحمة أمثال رئيس االحتاد 
االوروربي السابق السويدي 
لينارت يوهانســـون ورئيس 
الكاميروني  االحتاد االفريقي 
عيسى حياتو، قبل أن يعودا 

الى كنف العائلة. 

  تعرض االحتاد الدولـــي لكرة القدم 
«فيفا» ملوجة من النيـــران الكثيفة عبر 
وسائل اإلعالم العاملية بعد اختيار روسيا 
وقطر لتنظيم نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 

و٢٠٢٢ على التوالي.
  ووصفـــت صحيفـــة «داجبالديـــت» 
النرويجية اختيار قطر بأنه «أكبر مزحة 
في تاريخ كرة القدم»، فيما حتدثت صحيفة 

«اكسبريسن» عن نتيجة «كارثية».

  تحالف المال والسياسة

  ووجهت مدافع وســـائل اإلعالم اجتاه 
«فيفا» فـــي الفترة األخيـــرة وكيلت له 
االتهامـــات ووصفه البعـــض بأنه مركز 
الفســـاد في العالم في حني اتهم البعض 
اآلخر «فيفا» بالســـير في اجتاه حتالف 
املال والسياسة بدال من ترجيح ملفات مثل 

إجنلترا وأميركا وأسبانيا والبرتغال.
  وحتدثت صحيفة «بليك» السويسرية 
عـــن أن «فيفا ليس عليه أن يثبت أنه ال 
يهتم باملشـــجعني، ما يؤخذ في االعتبار 
هو احلريـــة الضريبية، الوفرة املاليـــة، 
وزهو (رئيس فيفا جوزيف بالتر) بإهداء 
الكتلة الشرقية والشرق األوسط، كأس 

العالم».
  ومن جهتها أوضحت صحيفة «ال غازيتا 
ديللو سبورت» اإليطالية أن اختيار روسيا 
وقطر كان دليل نهائي على أن «السياسة 

هي ما يهم، واملال أيضا».

  التجارة والفساد

  وطالبت صحيفة «بيلد» األوسع انتشارا 
في أملانيا باستقالة بالتر. وقالت «منذ أن 
مت إيقاف اثنني من أعضاء اللجنة التنفيذية 
لفيفا بســـبب شبهات فساد، بات مقبوال 
احتمال أن تباع روح كـــرة القدم مقابل 
دوالرات النفط. التجارة والفساد انتصرا 
في زيوريخ على كرة القدم.بالتر لم يتمكن 
من احليلولة دون ذلك. عليه أن يستقيل 

فورا».
  من جانبها، أشارت صحيفة «فرانكفورتر 

أجلماينه تسايتوجن» إلى أن «التعبيرات 
العسكرية تبدو مناسبة أكثر لهذه املناسبة. 
املعركة اشتعلت،  واملنتصرتان ـ دولتا 
روسيا وقطر الغنيتان اللتان تستضيفان 
املونديـــال للمرة األولى   لم تخرجا دون 
جـــروح. قـــرار إســـناد مونديالني مرة 
واحدة مت اتخاذه من أجل تخطيط عقود 
التلفزيوني والتسويق على املدى  البث 

الطويل».

  كارثة

  بيد أن الصحيفة استدركت «لكن هذه 
اخلطـــة حتولت إلى كارثة بالنســـبة لـ 
«فيفا». كما لو كان األمر حتت عدســـة، 
ظهرت للعالم سخونة املنافسات الرياضية 
الكبرى، والطريقة التي يحدد بها الفساد 
والتربيطـــات حول عمليـــات تصويت 

دميوقراطية».
  واعتبـــرت صحيفـــة «سوديوتشـــه 
تسايتونغ» أن عملية االختيار ليس لها 
سوى نهاية واحدة: تعزيز نفوذ رئيس 
االحتاد. وقالت «منح املونديالني إلى روسيا 
وقطر ميثل عمال منوذجيا في التخطيط: 
الطريقة التي اســـتطاع بها بالتر تعزيز 
سلطته في االحتاد مانحا حدثني كبيرين. 
الفائزان اللذان خرجـــا من الظرفني هما 
روســـيا وقطر، لكن الفائزان احلقيقيان 

يسميان بالتر وفالدميير بوتني».
  وتابعت «بالنسبة لبالتر، كان احلدث 
هروبا إلى األمام. بإختيار روسيا مت ضمان 
حفنة مغرية مـــن األصوات التي يحتاج 

إليها إلعادة انتخابه في ٢٠١١.
  التأثير الهائل لبوتني في العالم الرياضي 
قد يضمن له نحو ١٢ صوتا بني اجلمهوريات 

السوفيتية السابقة».
  واضافت «باختيار قطر، متكن بالتر 
من استعاد ود خصمه األلد رئيس االحتاد 
اآلســـيوي القطري محمد بن همام، الذي 
كان يرغب مؤخرا في منافسة بالتر (على 
رئاســـة فيفا). اآلن سيعرف ما هي قيمة 

مونديال ٢٠٢٢». 

سام» ليس لها أي تأثير على 
بالتر الذي أراد تطبيق رؤيته 
التوسعية وجنح في مسعاه.

  قـــد ال تكـــون الصحافـــة 
االميركية مهتمـــة كثيرا جدا 
بعدم حصـــول بالدهـــا على 
شـــرف اســـتضافة املونديال 
للمرة الثانية بعد ١٩٩٤ ألن الـ 
«ساكر» ليست من الرياضات 
الشعبية عند االميركيني، لكن 
على بالتر اآلن ان يتعامل في 
االســـابيع واالشهر املقبلة مع 
الهجوم االجنليزي املضاد ومع 

االنتقادات الشديدة.
  «خدعنا»، هـــذا ما عنونته 
«ذي صن»، فيما حتدثت «ذي 
تاميز» عن الفســـاد في أروقة 
«فيفا»، كاتبة: «ان نظام حتديد 
هوية البلد املضيف لكأس العالم 

فاسد بشكل فاضح».
  اما «ديلي ميرور» فشـــنت 
حملة قاسية على روسيا وقطر، 
منتقدة الفساد واملافيا في االولى 

والنظام احلاكم في الثانية.

القدم وأنها متلك جميع املنشآت 
والبنـــى التحتيـــة الالزمة لكي 
حتتضن النهائيات للمرة الثانية 

بعد ١٩٦٦.
  اذ كان االجنليز غير راضني 
على االطالق عن تفضيل روسيا 
عليهم، فكيف احلال بالواليات 
املتحدة واستراليا، اذ ان هاتني 
«القارتني» خسرتا املعركة امام 
البلد «الصغير» قطر الذي حصل 
على شـــرف ان يكـــون اول بلد 
شرق اوسطي وعربي يحتضن 
نهائيات العرس الكروي العاملي 
على أساس مشروعه االستثماري 
الذي يبلغ حجمه حوالي ٦٠ مليار 

دوالر.

  حسرة وانخداع

  احلسرة واضحة في املعسكر 
االميركي فرئيسه باراك اوباما 
وصف قرار «فيفـــا» باختيار 
روسيا وقطر بـ «السيئ»، اال 
ان القوة السياسة والعسكرية 
واالقتصاديـــة لبـــالد «العم 

للتصويت على صاحب شـــرف 
استضافة نهائيات ٢٠١٨.

  خرجت بـــالد مهد كرة القدم 
من اجلولة االولى وفي جعبتها 
صوتان فقـــط، احدهما ملمثلها 
«جيوف تومسون». دفع االجنليز 
الثمن غاليا بسبب وسائل إعالمهم 
ووجدوا أنفسهم معزولني، فاكتفوا 
بتوجيه االنتقادات لالحتاد الدولي 

ونظام التصويت.
  لكن علـــى االحتـــاد الدولي 
ورئيســـه الذي يحلم مبونديال 
صيني عـــام ٢٠٢٦، ان يواجها 
االنتقادات التي تتناول موضوع 
الثقـــل املالي فـــي حتديد هوية 
البلد الذي يحتضن كأس العالم، 
والتي تعتبر ان اجلانبني الفني 
والتقنـــي أهمال متامـــا من قبل 
اعضاء اللجنة التنفيذية: فكيف 
تنال روسيا شرف االستضافة 
واجنلترا هي مهد «اولداترافورد» 
و«ستاد االمارات» و«وميبلي» 
و«ستامفورد بريدج» و«انفيلد».. 
ذلك دون تناســـي انها مهد كرة 

الدولي   أظهر رئيس االحتاد 
القدم (فيفا) السويسري  لكرة 
جوزيف بالتر أنه «سيد» السلطة 
الكرويـــة العليا بعدما جنح في 
احلصول على مبتغاه في توسيع 
آفاق كأس العالم من خالل منح 
شرف استضافة نسختي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢ الى روســـيا وقطر على 
التوالي، موجها ضربة «مبطنة» 
الى إجنلتـــرا التي كانت مصدر 
التي ضربت  الرشاوى  فضائح 
«فيفا» قبل أيام من التصويت.

  وجد االحتاد الدولي نفســـه 
فـــي وضع صعـــب للغاية بعد 
االكتشافات التي نشرتها وسائل 
االعالم البريطانية حول فضائح 
الرشـــاوى التـــي طالت بعض 
اعضـــاء اللجنـــة التنفيذية، ما 
دفعه للوقوف صفا واحدا خلف 
رئيســـه بالتر وطبق توصياته 

بحذافيرها.
  أظهر بالتر قبل ٧ أشـــهر من 
اجتمـــاع اللجنـــة العمومية لـ 
«فيفا» من اجل انتخابه رئيسا 
العليا لوالية  الكروية  للسلطة 
رابعة، انه يعرف كيف يتعامل 
مع املستجدات واملسائل املثيرة 
للجدل، مطبقا فلسفته اجلديدة 
بفتح آفاق كأس العالم نحو أبعاد 

أخرى خارجة عن املألوف.
  فإن الرجل الذي فتح الباب أمام 
آسيا (اليابان وكوريا اجلنوبية 
عـــام ٢٠٠٢) وأفريقيا (جنوب 
افريقيا عام ٢٠١٠)، فرض نفسه 
املسؤول االول عن عوملة املونديال، 
مســـتقطبا دعما غير متناه من 
اوروبا الشرقية والشرق االوسط 
في مســـعاه ليكون «سيد فيفا» 

لوالية رابعة على التوالي.
التضامـــن    كانـــت رســـالة 
والتعاضد واضحة جدا في «فيفا» 
الذي رد على اتهامات الرشوة التي 
طالت اعضاء من جلنته التنفيذية 
والتي كشفتها صحيفة «صنداي 
تاميز» في اكتوبـــر املاضي ثم 
شـــبكة «بي.بي.ســـي» االثنني 
املاضي، بتوجيه ضربة قاسية 
الى اجنلتراـ  املستعدة الستضافة 
كأس العالم اعتبـــارا من اليوم 
ـ بإخراجها مـــن اجلولة االولى 

 نجح في الحصول على مبتغاه في توسيع آفاق كأس العالم

 رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر حقق أهدافه مبنح روسيا وقطر شرف استضافة املونديال  (أ.پ)

 رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني مع امللياردير رومان ابراموڤيتش 

 القيصر األملاني فرانتس بكنباور

 بوتين يطالب ابراموڤيتش 
  بالمساهمة في أعمال البنى التحتية

 لتفادي الحر الشديد خالل الصيف في الخليج
  بكنباور يقترح تنظيم مونديال ٢٠٢٢ في يناير

 طالب رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني 
مالك تشلســـي االجنليـــزي امللياردير رومان 
ابراموڤيتش بـ «وضع يده في جيبه» من اجل 
املساهمة في اعمال بناء البنى التحتية الالزمة 
بعد فوز روسيا بشرف استضافة مونديال ٢٠١٨، 

حسبما كشف  متحدث باسم الثاني.
  ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن املتحدث 
باســـم ابراموڤيتش، جون مان، قوله ان بوتني 
طالب املؤسسات اخلاصة في البالد باملساهمة في 
بناء البنى التحتية اجلديدة من مالعب وطرقات 
بعد حصول روسيا على شرف استضافة مونديال 
٢٠١٨ اخلميس املاضي متفوقة على ملفات اجنلترا 
واسبانيا ـ البرتغال وهولندا ـ بلجيكا، مقترحا 
ان يضع ابراموڤيتش يده في جيبه قليال من اجل 

املساهمة بدوره في اجناح هذا احلدث.
  وقال بوتني في زيوريخ خالل مؤمتر صحافي 
بوجود مالك تشلســـي الذي كان من الناشطني 
في ترويج ملف بالده: «ال اســـتبعد ان يتولى 
ابراموڤيتـــش جـــزءا من هذه املشـــاريع،  وان 
يضـــع يده في جيبه قليال، انه ميلك الكثير من 

االموال».
  وحتدث بوتني عن ٣٠٠ مليار روبل روســـي 
اي نحو ٧ مليارات يـــورو لبناء او اعادة بناء 
املالعب والبنى التحتية في ١٣ مدينة في اجلانب 
الغربـــي من البالد والتي اختيرت الســـتضافة 

مباريات املسابقة.
  لكن وبحسب تقديرات صحيفة «فيدوموستي» 
سيكلف تنظيم املونديال «اكثر من ٥٠ مليار دوالر 
(٣٨ مليار يورو) في احلدود الدنيا» بالنظر الى 
املســـافات بني املدن والتي تبلغ احيانا ٣ االف 
كيلومتر وحالة البنى التحتية املوجودة حاليا 
وضرورة بناء واعادة بناء اآلالف من الكيلومترات 
من الطرق والسكة احلديد واملطارات والفنادق. 
وتســـاءلت الصحيفة «أليس هذا الثمن باهظا 

جدا؟».
  ورأت الصحف الروسيــــة ان تكاليف استضافة 
املونديال ستكون خياليـــــة مع خطر دفع الثمن 
باهظـــا للقفزة الكبـــيرة الـــى االمام والتي من 
املفتـــرض ان تنجم عن انشـــاء البنى التحتية 

في البالد.
  ورأت صحف عدة ان النظام الروسي مستعد 
جلميـــع التكاليف لتنظيم حـــدث رياضي بهذا 
احلجم،  فيما اشـــارت صحيفة «نيزافيسيمايا 
غازيتا» الى ســـرقة االموال العامة، واوضحت 
ان «روسيا توفر مليارات الدوالرات من االموال 
العامة اضافة الى مردود البطولة احمللية، وعليه 
ميكن تكوين فكرة حول ما اذا كانت جميع هذه 
النفقات شفافة ومسيطرا عليها، وبعبارة اخرى 
ما اذا كان مشروع من هذا النوع سيشكل ارضا 

خصبة للفساد».

 اقترح القيصــــر األملاني فرانتس بكنباور تنظيم 
كأس العالــــم ٢٠٢٢ لكرة القدم املقررة في قطر خالل 
شهر يناير لتفادي احلر الشديد خالل فصل الصيف 

في منطقة اخلليج العربي.
  واعتبر بكنباور وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية 
التي منحت قطر شرف استضافة املسابقة األبرز عامليا 
انه من اخلطأ تنظيم احلدث في الفترة االعتيادية بعد 

انتهاء املوسم الكروي في شهري يونيو ويوليو.
  وقال بكنباور الذي كشف مؤخرا عدم رغبته في 
التقدم مجددا لشــــغل منصب في اللجنة التنفيذية 
ألنه يريد تكريس املزيد من الوقت للبقاء مع عائلته: 
«يجب ان نفكر في حل تنظيم كأس العالم في يناير 
وفبراير عندما تكون درجة احلرارة في قطر لطيفة 
وتبلغ ٢٥ درجة مئوية». وأضاف بكنباور لصحيفة 
«بيلد» األملانية: «لــــم ال يكون هذا االقتراح مقبوال؟ 
برامج البطوالت األوروبية الكبرى من املقرر ان تتغير 

عام ٢٠١٢، وهذا يعني ان الوقع سيكون أخف».
  وكان بكنباور (٦٥ عاما)، قائد منتخب بالده املتوج 
بكأس العالم عام ١٩٧٤ ومدربه عندما توج بلقب عام 
١٩٩٠، قد انتخب في اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 

باإلجماع خالل مؤمتر «فيفا» عام ٢٠٠٧.
  وتابع بكنباور: «سيكون هذا بديال مجديا للنفقات 

الهائلة املقــــرر صرفهــــا لتبريد املالعــــب ومناطق 
املشجعني».

  ورفض اإلفصاح عن هوية امللف الذي صوت له في 
زيوريخ اخلميس املاضي لدى منح روسيا استضافة 
مونديال ٢٠١٨ وقطر مونديــــال ٢٠٢٢، لكنه اعترف 
انه فوجئ لتفوق قطر على ملفات الواليات املتحدة، 

أستراليا، اليابان وكوريا اجلنوبية.
  وختم بكنباور: «ما يدهشني إقصاء استراليا من 
الــــدور األول على غرار اجنلترا (في تصويت ٢٠١٨) 
لكنني متأكد ان روسيا ستكون مضيفة ممتازة لنسخة 
٢٠١٨». وسبق لبكنباور ان أملح الى انه يريد تقليص 
نشاطاته، وهو تخلى العام املاضي عن مهامه كرئيس 
لنادي بايرن ميونيخ وحــــل مكانه الرئيس احلالي 
اولى هونيس. وحصــــد بكنباور جميع األلقاب منذ 
مباراته األولى الرسمية مع بايرن ميونيخ عام ١٩٦٣ 
الى مباراته الوداعية في صفوف هامبورغ عام ١٩٨٢، 

سواء كان محليا او قاريا او عامليا.
  ودرب بكنباور منتخب أملانيا «الغربية» من سبتمبر 
١٩٨٤ الى يوليو عام ١٩٩٠ حيث قاده الى الفوز بكأس 
العالم في مونديال ايطاليا، والى املباراة النهائية في 
مونديال ١٩٨٦، ثم انتقل الى تدريب مرسيليا الفرنسي 

وبايرن ميونيخ الذي أصبح فيما بعد رئيسه. 

 البرازيل تشيد باختيار روسيا وقطر 

 الشيشان يطلب استضافة المونديال

 كوريا الجنوبية تلوم 
  «الشمالية» على فشلها 

 اشادت البرازيل باختيار روسيا وقطر الستضافة مونديالي 
٢٠١٨ و٢٠٢٢ على التوالي، وذلك على لســـان رئيس البالد لويز 

ايناسيو لوال دا سيلفا.
  وتوجه الرئيس البرازيلي الذي تســـتضيف بالده النسخة 
املقبلـــة من املونديال عام ٢٠١٤، الى الصحافة االجنبية في ريو 
دي جانيرو قائال «اهنئ فيفا على اختيار روسيا وقطر»، مضيفا 
ان روسيا وقطر تدينان جزئيا بفوزهما الى بالده الن «قرار فيفا 
جاء متأثرا نسبيا مبا قمنا به للبرازيل» التي تفوقت على العديد 

من البلدان الغنية في سباق الفوز مبونديال ٢٠١٤.
  وتابع لوال الذي يعتبر مشـــجعا متحمسا لكرة القدم والذي 
سيترك منصبه الرئاســـي قريبا، «اعتقد ان فيفا اظهر حكمة»، 
مشـــيرا الى ان كلفة اســـتضافة هذا احلدث ستكون كبيرة لكن 
املردود ســـيكون هائال. وختم: «كأس العالم اســـتعراضا مينح 

البلد بعدا عامليا».  

 طلب زعيم إقليم الشيشان املضطرب في روسيا إضافة غروزني 
عاصمة اإلقليم الى قائمة املدن التي ستستضيف نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨. وقال رمضان قادروف الذي يحظى بدعم موسكو في 
املوقع الرسمي حلكومته على االنترنت «نحن على وشك إنهاء 
العمل في مجمع رياضي في غروزني على مســـتوى عاملي ومن 

الطبيعي ان نعرض استضافة مباريات في مدينتنا».
  ومن غير احملتمل ان تقوم روسيا بإقامة مباريات في شمال 
القوقاز مبا في ذلك الشيشـــان. وقال الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ العام املاضي ان هذا اإلقليم يعد املشـــكلة السياسية 

الرئيسية لبالده. 

 القت وســـائل اإلعالم في كوريا اجلنوبيـــة بجزء من اللوم 
في إخفاق امللف الكوري لطلب اســـتضافة مونديال ٢٠٢٢ على 
الهجمات العســـكرية التي شـــنتها جارتها كوريا الشمالية قبل 
أسبوعني رغم ما أكدته جلنة امللف الكوري بأن إقامة املونديال 
في كوريا اجلنوبية قد يجلب السالم والوئام على هذه املنطقة 

من العالم.
  وذكر عنوان صحيفة «كاجنوون إلبو» الكورية «وسط التهديدات 
التي حتيط بالسالم، تبددت فرص استضافة مونديال ٢٠٢٢ بسبب 
االعتداءات». كما أشار تشونغ مونغ جوون، نائب رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا، إلى 

نفس القضية.
  وكان تشونغ من بني أعضاء اللجنة الذين شاركوا في التصويت 

على حق استضافة املونديال.
  ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» في كوريا اجلنوبية عن تشونغ 
قوله إن هجمات كوريا الشمالية «رمبا لم تكن في صالح امللف 

الكوري». وأضاف «ولكنها لم تكن الضربة احلاسمة». 

  استضافة دولة من الكتلة الشرقية سابقا 
   ودولة من الشرق األوسط المونديال استفزت الغرب 
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 الشيخة موزة: الفوز بتنظيم المونديال انتصار لألمة العربية 
 استقبال رسمي وشعبي تاريخي لوفد ملف قطر ٢٠٢٢ 

(أ.پ)   الشيخة موزة بنت ناصر املسند حتيي اجلماهير لدى عودة وفد ملف قطر الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢  

 أكدت الشـــيخة موزة بنت 
امير دولة  ناصر املسند حرم 
قطر صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أن فوز قطر 
باستضافة مونديال ٢٠٢٢ هو 
العربي بأكمله،  نصر للشعب 
وأكدت ان «فرحتنا هي فرحة 

كل العرب وكل املنطقة».
  وأضافت الشيخة موزة في 
تصريح لصحيفـــة «الراية» 
القطرية امـــس، أن فوز ملف 
قطر بتنظيم املونديال أبعد من 
كونه ملفا لترشيح قطر لتنظيم 
كأس العالـــم لعام ٢٠٢٢ ألننا 
وضعنا أمام االحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا» مشـــروعا قوميا 
يشدد على حق منطقة الشرق 
األوسط وفق مشروعية التاريخ 
واجلغرافيا في استضافة هذا 
الرياضـــي األهم في  املوعـــد 

العالم.
  وشـــددت على «ان أهمية 
وجـــدوى هذا احلدث ليســـت 
فقط رياضية لشباب املنطقة، 
بل أبعـــد من ذلك ملا ميثله من 
فرصة تاريخية النفتاح الشرق 
الغـــرب ولتعزيز حوار  على 
احلضارات والثقافات والفهم 
القيم  الصحيح لآلخـــر وهي 
التي تشكل في مجملها محور 

السياسة القطرية».
  وأعربت الشيخة موزة عن 
أسفها ألن املفهوم الغربي عن 
املنطقة العربية وعن ثقافاتنا 
يشوبه الكثير من سوء الفهم، 
ودللت على ذلك بان أســـئلة 
بعض الصحافيني خالل املؤمتر 
الصحافي الذي أقامه الشـــيخ 
محمد بن حمد آل ثاني رئيس 
امللـــف القطري مع الشـــباب 
املشـــرفني على امللف في مقر 
«فيفـــا» بزيوريخ عقب إعالن 
قـــد أوضحت حتى  النتيجة، 
اللحظات األخيرة مدى اجلهل 
الذي يســـود لدى الغرب عن 
حقيقة ما يجـــري في املنطقة 
وحجم التصورات السلبية التي 
يحملونها عنا والتي حان الوقت 
لتصحيحها واقتالع أســـبابها 

في موكب كبير تتقدمه سيارة 
الشـــيخة موزة، وحتيط بها 
القطريني واملقيمني  ســـيارات 
الذين رفعوا األعالم والرايات 
القطرية حاملني صور كبيرة 
المير قطر وهو يتســـلم كاس 

العالم من بالتر.
أبواقها    وأطلقت السيارات 
احتفـــاال باالجنـــاز التاريخي 
كما انطلقت الســـفن القطرية 
اخلشبية التراثية في احتفالية 
في البحر، كما اصطف القطريون 
واملقيمون على جانبي طريق 
الكورنيـــش لتحيـــة رئيس 
وأعضاء اللجنة، واستغل عدد 
مـــن اجلماهير توقـــف املرور 
متامـــا في شـــارع الكورنيش 
للتعبير عن فرحتهم بالرقصات 
الوطنية. ورغم تفوق نســـبة 
الشباب في املسيرة واملوكب، 
إال ان االحتفالية القطرية شهدت 
جميع األعمار من كبار في السن 

وسيدات وأطفال.
الثانيـــة خالل ٢٤    وللمرة 
ساعة تتوقف احلياة في قطر 
من اجل االحتفال بعودة جلنة 
ملف قطر وأعضائها الذين بذلوا 
جهدا جبارا طوال أكثر من ١٢ 
شهرا من اجل منح بالدهم هذا 

الشرف الكبير.
القطريـــون عـــن    وعبـــر 
سعادتهم بفوز بالدهم بتنظيم 
كاس العالـــم للمرة األولى في 
تاريخهم وتاريخ الدول العربية 
والشرق أوسطية، وقال املواطن 
سعود الشمري: «ان فوز بالدنا 
بتنظيم املونديال فخر لنا ولكل 
الدول العربية واإلسالمية.. انا 
ال استطيع التعبير عن فرحتي 
لكنني أريد تقدمي الشـــكر إلى 
األمير وإلى الشيخة موزة على 
حضورهما عملية التصويت 
واشكر الشيخ محمد بن حمد 
آل ثاني وأعضـــاء جلنة ملف 
قطر علـــى اجلهد الكبير الذي 
قاموا به طول عام بأكمله حتى 
حققـــوا نصرا عظيمـــا لقطر
باحلصـــول علـــى تنظيـــم 

املونديال». 

وامتدت على الكورنيش الشريان 
القطرية،  الرئيسي للعاصمة 
واستقل رئيس وأعضاء جلنة 
ملف قطر حافلة مفتوحة أشبه 
باحلافالت التي تقل املنتخبات 
الفائزة بكاس العالم، وسارت 

القطرية والشـــيخ سعود بن 
عبدالرحمن آل ثاني، وأســـرة 
الرياضة القطرية بجميع فئاتها 

ورؤساء االحتادات.
  كما شـــارك في االستقبال 
أطفال يرتـــدون الزي الوطني 

امللف  رئيس وأعضـــاء جلنة 
الســـالم الوطني القطري كما 
كان في اســـتقبال الوفد لدى 
الدوحـــة عدد من  الى  عودته 
الشخصيات الرياضية والقارية، 
وفـــي مقدمتهم رئيس االحتاد 

ويحملون الورود التي طوقوا 
بها اعناق الشيخ محمد بن حمد 

آل ثاني وأعضاء اللجنة.
  وخـــرج القطريـــون فـــي 
مسيرات ضمت اآلالف بدأت من 
الصالة األميرية مبطار الدوحة 

اآلســـيوي لكرة القـــدم محمد 
بن همـــام، ورئيـــس االحتاد 
اآلســـيوي لكرة السلة ونائب 
رئيس اللجنة االوملبية القطرية 
والشيخ سعود بن علي آل ثاني، 
وأمـــني عام اللجنـــة االوملبية 

من اجلذور.
  وشددت الشيخة موزة على 
أن تنظيم كأس العالم في قطر 
بكل هذه األبعاد احلضارية التي 
إليها يحمل في ثناياه  يستند 
إمكانيـــة تاريخية خللق نقلة 
نوعية فـــي املنطقة من خالل 
تعزيز التعليم والتنمية وثقافة 

السالم عبر كرة القدم.

  استقبال رسمي وشعبي

  وكان عاد الى الدوحة مساء 
اول مـــن امس وفد جلنة ملف 
قطر ٢٠٢٢ برئاســـة الشـــيخ 
محمد بـــن حمد آل ثاني، قادم 
من زيوريخ بعد جناحه في منح 
قطر شـــرف ان تكون أول بلد 
شرق أوسطي وعربي يحصل 
على شرف استضافة نهائيات 

كأس العالم.
  وحطت طائرة الوفد في مطار 
الدوحة الدولي، وحظي رئيس 
وأعضاء جلنة امللف باستقبال 
رسمي وشعبي حيث كان في 
مقدمة املستقبلني الشيخ متيم 
بن حمد ال ثانـــي ولي العهد، 
والشيخ جاسم بن حمد ال ثاني 
ممثل األمير، والشيخ عبداهللا بن 
خليفة آل ثاني مستشار األمير، 
وعبداهللا بن حمد العطية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الطاقة والصناعة.
  وكان الشيخ محمد بن حمد آل 
ثاني أول اخلارجني من الطائرة 
رافعا البطاقة التي كتب عليها 
اســـم قطر لدى إعالن رئيس 
«فيفا» السويســـري جوزف 
بالتر اسم الدولة املنظمة لكأس 

العالم ٢٠٢٢.
  كما وصلت علـــى الطائرة 
ذاتها الشيخة موزة بنت ناصر 
املسند وقد استقلت سيارة فخمة 
مكشوفة من الطراز الكالسيكي 
وتولى القيادة جنلها الشـــيخ 
جوعان بن حمد آل ثاني الذي 
كان ســـفيرا لشـــعلة األلعاب 

اآلسيوية ٢٠٠٦.
  وعزفـــت فرقة املوســـيقى 
العسكرية القطرية بعد نزول 

 المحمد  يهنئ نظيره القطري 

 واكد: الفوز أنسانا «صفر» المونديال 

 هيالري كلينتون تهنئ قطر 

 اجرى ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد اتصاال 
هاتفيـــا مع اخيه رئيس مجلس الـــوزراء وزير خارجية دولة قطر 
الشقيقة الشيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني حيث هنأه بفوز 
دولة قطر الشـــقيقة بتنظيم بطولـــة كأس العالم ٢٠٢٢ معتبرا هذا 
الفـــوز اجنازا رياضيا ليس لدولة قطر وحدهـــا وامنا لكافة الدول 

العربية واالسالمية الشقيقة والصديقة. 

 أعرب الفنــــان املصري عمرو 
واكد عن ســــعادته الكبيرة بفوز 
قطر، معتبرا ان هذا الفوز سينسي 
املصريني «صفر» املونديال الشهير 

ويعوضهم عنه.
  وقال واكد في تصريح لصحيفة 
«العرب» القطرية: ان هذا التنظيم 
الذي حظيت به قطر يعد فخرا لنا 
جميعا، وليس مكسبا فقط للدولة 
املنظمة، فهو مكســــب لكل عربي 
ولكل دولة عربية. كما عّبر فنانون 
مصريون عن ســــعادتهم الكبيرة 
بفوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة 
القدم عام ٢٠٢٢، مؤكدين انها حققت 

للعرب حلما كان بعيد املنال لتزيل بذلك األفكار اخلاطئة للغرب عنا.
  وقال الفنان الشاب أحمد عيد: كنت أمتنى ان تفوز قطر بالتنظيم، وهو 
ما حدث، كونها دولة عربية تقع في منطقة الشرق األوسط، وأعتبر هذا 
الفوز تكرميا للعرب، والبد لنا جميعا ان نفخر به. أما الفنان آسر ياسني 
فقـــال: «فرحتي بعد فوز قطر كبيرة وال توصف». بدورها أكدت الفنانة 
حنـــان مطاوع اعتزازها بهذا الفوز كثيرا، كما أبدى الفنانون احمد بدير 
وإميي سمير غامن وأحمد الفيشاوي سعادتهم بفوز دولة عربية بتنظيم 
احلدث الكروي األبرز في العالم. أما الفنان الشعبي سعد الصغير فقال: 
لكم متنينا ان تنال قطر شرف االستضافة. فيما اعتبر الفنان هاني رمزي 
ان فـــوز قطر يعد اجنازا جديدا للدوحة. من جانبها، أكدت الفنانة إلهام 

شاهني انها لطاملا دعت اهللا ان تفوز قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢. 

 هنأت وزيـــرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون دولة قطر لفوزها 
بشرف استضافة نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢.

  وقالت كلينتون التي تزور البحرين للمرة االولى للمشاركة في منتدى 
«حوار املنامة» املخصص لبحث قضايا االمن االقليمي والذي يجمع مسؤولني 
من نحو ٢٥ دولة: «اسمحوا لي بتهنئة قطر على انتصارها األخير: احلصول 

على استضافة كأس العالم ٢٠٢٢».
  واضافت ان استضافة كأس العالم هي «اثبات اضافي ان قطر واملنطقة 
فـــي طليعة عالم األعمال الهامة». وكانـــت قطر قد أصبحت الدولة العربية 
االولى في التاريخ التي حتظى بشرف استضافة كأس العالم، بعد تفوقها في 
الـــدور االخير من التصويت الذي اقيم اخلميس املاضي في مدينة زيوريخ 
السويسرية على الواليات املتحدة بالذات بنيلها ١٤ صوتا مقابل ٨ أصوات 

لألميركيني. 

 اعتبر تصريح أوباما «لحظة غضب وزلة لسان واهللا يسامحه» 

 تميم بن حمد: سنثبت للعالم قدراتنا على التنظيم 

 نايف شيحان الشمري يسمي ابنته «فيفا» 

 رؤساء وزعماء العالم يهنئون أمير قطر  

 داعية سعودي: إنجاز لألمتين اإلسالمية والعربية 

 أغاني المونديال في «حب قطر» 
 أطلق القطري نايف شيحان 
الشـــمري اســـم «فيفا» على 
ابنته فرحا بفوز قطر بشرف 

استضافة املونديال.
  وقالت والدة «فيفا» جلريدة 
الراية القطرية: انها منذ ٦ أشهر 
وعقب علمهـــا بأنها حتمل في 
أحشائها بنتا قررت هي وزوجها 
تسميتها «الدانة» ويوم اخلميس 
الوالدة  املاضي داهمتهـــا آالم 
فدخلت املستشفى حيث ظلت 
نحو ٦ ســـاعات كاملة تواجه 
آالم الوالدة وبينما كانت عقارب 
الساعة تشير الى نحو السابعة 

والنصف مساء أجنبت طفلتها، 
حيث علمت في تلك األثناء بنبأ 
فوز قطر بشـــرف استضافة 
املونديال فقررت هي وزوجها 
تسميتها باسم «فيفا»، السيما 
بعد مشـــاهدتهما عبر شاشة 
التلفزيـــون الفرحـــة الكبيرة 
التي ارتسمت على وجه صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة 
البالد وصاحبة  أمير  آل ثاني 
الســـمو الشـــيخة موزة بنت 
ناصر املسند حرم سمو األمير
وجميع أعضاء امللف القطري 

بعد إعالن نبأ الفوز. 

 تلقى صاحب السمو امير دولة قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثانــــي اتصاالت هاتفية من لفيف من 
زعمــــاء العالم لتهنئته على فوز قطر باســــتضافة 

كأس العالم ٢٠٢٢.
  وتلقى سمو امير قطر اتصاال هاتفيا من الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي، وفالدميير بوتني رئيس 
وزراء روسيا االحتادية، كما قدم أمير قطر تهانيه 
لرئيس الوزراء الروسي مبناسبة فوز بالده باستضافة 

مونديال ٢٠١٨.
  وتلقى الشيخ حمد بن خليفة اتصاالت هاتفية 
من كل من صاحب الســــمو امللكي االمير سلمان بن 
عبدالعزيــــز أمير منطقة الريــــاض واالمير فهد بن 
سلطان امير منطقة تبوك واألمير بندر بن سلطان 
األمني العام ملجلس األمن الوطني واألمير ســــلطان 
بن ســــلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار 

واالمير الوليد بن طالل والشــــيخ نهيان بن مبارك 
وزيــــر التعليم العالي والبحث العلمي في االمارات 
العربية املتحدة. كما تلقى ســــمو امير قطر اتصاال 
هاتفيا من الرئيس الروســــي دميتــــري مدڤيديڤ 
والرئيس الصومالي شــــريف شيخ أحمد وصاحب 
السمو امللكي االمير ســــلطان بن عبدالعزيز نائب 
خادم احلرمني الشــــريفني. كما تلقى اتصاال هاتفيا 
آخر من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء اإليطالي 
وسعد احلريري رئيس مجلس اللبناني ونبيه بري 
رئيس مجلس النواب اللبناني وخالد مشعل رئيس 
املكتب السياسي حلركة حماس الفلسطينية والرئيس 
االريتري أسياس أفورقي. وتلقى ايضا رسالة تهنئة 
من الســــلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ومن 
الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة. والرئيس 

املصري محمد حسني مبارك. 

 هنأ الداعية سلطان الدغيلبي املشهور بـ «ابو زقم» 
قطر مبناسبة فوزها بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، وقال 
في تصريح ملوقع «سبق» االلكتروني: ان فوز قطر 

فوز لنا جميعا، ممتدحا دور الدوحة الدعوي.
  واضاف «ابو زقم» الذي تبنته قطر ويعمل موظفا 
وداعية مبؤسســــة عيد اخليرية، ويعد من الدعاة 
املؤثرين هناك، وله نشــــاط ملمــــوس: افرح بفرح 
اهــــل قطر، واحزن حلزنهم، الني جزء من املجتمع، 
وانــــا واحد منهم واعيش منذ ٤ ســــنوات في قطر، 
مضيفا انها فرحة غامرة ان تتوج جهود قطر بهذا 

الفوز، فقد فاز ملفها ـ وهللا احلمد والفضل واملنة ـ 
بتنظيم كأس العالم ، وكانت الفرحة في الشارع العام 
كبيرة، واحتفل اجلميع وتبادلوا التهاني باحلدث، 
ووصف «ابــــو زقم» احلدث القطــــري بأنه «اجناز 
لالمتني االسالمية والعربية»، وقال: ان تكون كأس 
العالم في دولة اسالمية عربية خليجية فهذا اجناز 
لنا جميعا، واالميران ســــلطان بن فهد ونواف كانا 
من اوائل املهنئني للقيادة القطرية. وقال: بصراحة، 
بوصفي سعوديا وعربيا وخليجيا، هذا شيء افتخر 

به، انه اجناز كبير. 

 شارك فنانو قطر في االحتفال بنجاح قطر في 
اقتناص شرف استضافة كأس العالم بعدد كبير 
من االغاني التي عبرت عن فرحتهم ودعمهم لهذا 

احلدث العاملي الكبير.
  ومن بني االغاني التي قام تلفزيون قطر باذاعتها 
اغنية «شيلنا له الشيلة ليلة بألف ليلة» التي كتبها 
كل من تيســـير عبداهللا وعبدالرحمن الصديقي 

وقام بتلحينها الفنان طالل الصديقي.
  واشـــار تيسير عبداهللا الى ان كلمات االغنية 
تقول: شيلنا له الشيلة.. ليلة بألف ليلة.. صبوا 

فناجيله.. قطر ٢٠٢٢.
  واوضح ان االغنية مستمدة من التراث القطري 
اجلميل، سواء من حيث الكلمات او االحلان، واعرب 
عن سعادته بفوز قطر باســـتضافة هذا احلدث 
الرياضي االضخم على مستوى العالم ومشاركته 
في االحتفاء بهذا النجاح الكبير الول دولة عربية 

تستطيع الفوز بهذه االستضافة في تاريخ العالم 
العربي.

  وكان الفنان وامللحن الكبير عبدالعزيز ناصر 
جهز عددا كبيرا من االغاني لدعم امللف القطري 
الذي فاز بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم، 
وجتاوز عدد االغاني التي اشـــرف عليها الفنان 
الكبير اكثر من ١٧ اغنية جديدة، ويقوم بغنائها 
عدد كبير من املطربني القطريني منهم سعد حمد 
وعيسى الكبيسي وفهد الكبيسي وانوار منصور 
املهندي وعلي شاهني وغامن شاهني وسعود جاسم 

وجاسم املنصوري وغيرهم.
  وكان عدد كبير من امللحنني والشعراء قد تقدموا 
لرئيس قسم املوسيقى والغناء باذاعة قطر بكلمات 
وقصائد واحلان جديدة لدعم ملف قطر في مونديال 
٢٠٢٢ حرصا منهم على دعم ملف بلدهم احلبيب 

قطر للفوز باستضافة املونديال اخلضم. 

العالم ٢٠٢٢ هي أعظم حدث رياضي 
مع األوملبياد وأن االســـتعدادات 
ستبدأ من الغد. أعتقد أن االخوة 
القائمني على التنظيم سيبهرون 
العالم كما عودونا وسنكون عند 

حسن اجلميع». 

مهم جدا لكل العالم. أما التصريح 
فكان حلظة غضب وســـنثبت 
للعالم أننا قادرون كأمة عربية 
عظيمة على تنظيم كأس العالم 

على أعلى مستوى».
  واكد الشـــيخ متيم ان «كأس 

 كشف نائب األمير ولي عهد 
دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني بان العمل في اطار التحضير 
لتنظيم كأس العالم سيبدأ اعتبارا 
من الغد بعد ان نالت بالده شرف 
استضافة مونديال ٢٠٢٢ اخلميس 

املاضي في زيوريخ.
  وكشـــف الشـــيخ متيم في 
تصريـــح لقنـــاة «اجلزيـــرة 
الرياضية» أن قطر «ســـتثبت 
للعالم قدراتها على تنظيم كأس 
العالم ٢٠٢٢»، مشيرا الى ان العمل 

لهذا احلدث «سيبدأ من الغد».
  وعن الشـــعور الذي انتابه 
قبل حلظات من اعالن النتيجة 
النهائية قال ولي العهد «كانت 
حلظات صعبة. لكن من الداخل 
كان هنالك اطمئنان على العمل 
الذي قام به األخوة وعلى رأسهم 
الشيخ جاســـم والشيخ محمد. 
قاموا بجهـــد جبـــار ووصلنا 
ملرحلة كبيـــرة. في األخير هي 
فوز وخســـارة وهنـــاك دولة 

ستكسب».
  وعن تصريـــح باراك أوباما 
الرئيس األميركي بأن منح «فيفا» 
كأس العالم لقطر كان قرارا خاطئا 
«هي حلظة غضب وذلة لسان 
واهللا يســـامحه. لكن أعتقد أن 
وجود كأس العالم في الشـــرق 
األوســـط وفي دولة عربية أمر 

 ولي عهد قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

 املولودة فيفا الشمري 

 عمرو واكد 


