
 الفهد: كفو يا «َهل الَعليا»

(األزرق. كوم)   الشيخ طالل الفهد هنأ قطر ورجاالتها بتحقيق حلم االستضافة 

(أ.ف.پ)  (أ.ف.پ) مشجع قطري حامال مجسما لكأس العالم فرحا  (أ.ف.پ) مشجعة فرحة طبعت علم قطر على خديها ترفع عالمة النصر   قطريان مبتهجان ينفخان بـ «ڤوڤوزيال» في شوارع الدوحة 

 أدلى رئيس احتاد الكرة ورئيس احتاد العاب غرب 
آسيا الشيخ طالل الفهد بدلوه مهنئا ومشيدا باستضافة 
قطر ملونديال ٢٠٢٢ وقال: ادخلت قطر، الدولة الصغيرة 
في املساحة الكبيرة برجاالتها، العرب في عصر من 
التحديات في السنوات القليلة املاضية، فمنذ تولي 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه 
اهللا) ســــدة احلكم والقفــــزات العمالقة تتوالى، مثل 
دورة األلعاب اآلســــيوية «الدوحة ٢٠٠٦»، وبطوالت 
عاملية اخرى فــــي العديد من االلعاب، ثم جاء فوزها 
بشــــرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ ترجمة إلرادة أمة 
بأكملها (األمة اإلسالمية والعربية) عانت في العصر 
احلديث من ويالت االســــتعمار واألزمات السياسية 
والفقر واإلرهاب، حتــــى أصبحت الصورة النمطية 
ملنطقة الشرق األوسط في مخيلة الشعوب األخرى 

ال تتعدى: «الصحراء.اجلمل.اإلرهاب.التعصب».
  اليوم وبفضل سياسة «ابو مشعل»، اصبحت املعجزة 
حقيقة ملموسة، وسيتحدث ابناء املنطقة من اليوم 
حتى موعد افتتاح البطولة عن القيم الكبيرة واملعاني 
السامية التي ادخلها القطريون في قلوب ابناء املنطقة 
العربية، باســــتضافة حدث اســــتثنائي، كان الغرب 

يستكثرون مجرد مشاركتنا فيه حتى وقت قريب.
  اســــتضافة املونديال كان حلم امة، ولذلك السبب 
حبس القطريون والعرب واملســــلمون االنفاس قبل 
حلظات قليلة من اإلعالن الرسمي، وجاء اخلبر السار 
راسما االبتسامة على كل محّيا، وان مثل هذا االجناز 
جدير باالحترام والتقدير واإلعجاب، ومن شــــانه ان 
يسهم بشــــكل او بآخر في حتســــني صورة املنطقة 
العربيــــة، والتأكيد على ان منطقة عرفت بحضارات 
وديانات أضاءت لإلنسانية طريقها على مر العصور، 
ليســــت عاجزة عن تنظيم حدث رياضي مبســــتوى 

كأس العالم ٢٠٢٢.
  هذه الطفرة في املنشــــآت والبنــــى التحتية التي 
شــــهدتها قطر في السنوات القليلة املاضية، تالزمت 

مع برامج مكثفة ركزت على عنصر التنمية البشرية، 
وهو ما يفســــر وجود قيــــادات رياضية واقتصادية 
واعالمية وسياسية شــــابة في الدوحة، تكاد حتطم 
االرقام القياســــية العاملية من حيث معدل اعمارهم. 
ولن يكون العام ٢٠٢٢ ببعيــــد كما يتخيل البعض، 
فشباب اليوم سيكونون قادة الغد، ونحن على يقني 
بان االشقاء في قطر يدركون ذلك، كما انهم يدركون ان 
قدرات كل شباب املنطقة وخاصة في منطقة اخلليج 

العربي هي رهن اشارتهم. 
  علينــــا ان نــــدرك ان كأس العالم لن تكون حصرا 
على قطر وحدها، فدول املنطقة ستكون مناخا جلميع 
املنتخبات املشــــاركة وجماهيرها ورعاتها، وستعم 
الفائــــدة على اجلميع، ويكفي ان نتخيل ان البرازيل 
رمبا ستعســــكر في دمشق، واالرجنتني في الكويت، 
واملانيا في املنامة، وفرنسا في مسقط، وإجنلترا في 
ابوظبي.. رمبا نشاهد البرتغال وهولندا في بغداد.. 
تخيلــــوا تلك االجواء التي تســــبق انطالق مونديال 
٢٠٢٢، وقتئذ ســــتعرفون قدر اخلدمة اجلليلة التي 

قدمتها قطر لهذه املنطقة.
  ولعــــل ما ميز العــــرض القطري، تلــــك اخلدمات 
االســــتثنائية التي تعهد بها امللف، مثل بناء مالعب 
في شــــتى انحاء العالم «بعد املونديــــال»، وهو امر 
يؤكد صدق نوايا وعزمية هذه الدولة في خلق ابعاد 
جديدة لالستضافة تتعدى جوانب تنظيم مجموعة 
من املباريات على مــــدار ٣٠ يوما وبعدها ينتهي كل 
شيء.. فـ «مونديال ٢٠٢٢» بالنسبة للقطريني ليس 
مجرد استعراض للعضالت والقدرات، وامنا «مشاركة 
انسانية» تسهم في نشر اللعبة وتطويرها في الدول 
العاجزة عن القيام باعباء كهذه، وهذه قيمة ال تقدر 
بثمن في عالم يســــير نحو الغاء احلدود والفوارق 

حتت عنوان «العوملة».
  ونقولها بكل صدق: فوز «َهل الَعليا» انتصار لنا 

جميعا.

 قطر  أفراح 

 اتحاد الصحافة الخليجية
  هنأ القيادة القطرية

 هنأ احتاد الصحافة اخلليجية دولة قطر وشــــعبها مبناسبة فوزها 
باحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم للعام ٢٠٢٢، مؤكدا ان حتقيق 
دولة قطر لهذا االجناز تاج على رؤوس كل العرب واملسلمني عبر العالم. 
جاء ذلك في البرقية التي بعثها تركي السديري رئيس االحتاد وناصر 
العثمان االمني العــــام لالحتاد وقاال فيها: ان احتاد الصحافة اخلليجية 
اذ يوجه اصدق التهاني واخلص التمنيات للقيادة والشــــعب القطريني 
الشــــقيقني مبناسبة الفوز املستحق باســــتضافة وتنظيم كأس العالم 
لكرة القدم لعام ٢٠٢٢، فإنه يعرب عن كامل الغبطة والفرح والسعادة 
لهذا احلدث االول من نوعه في العاملني العربي واالســــالمي وفي منطقة 
الشرق االوسط. ويؤكد االحتاد شعوره الصادق بالفخر واالعتزاز بهذا 
االجناز الذي يعتبر تاج عز على رؤوس كل العرب واملسلمني وبرهانا 
آخر على ان دولة قطر الشــــقيقة التي اختــــارت تنظيم هذه التظاهرة 
العاملية سنة ٢٠٢٢ حتت شعار «دورة السالم» ماضية في طريق الرقي 
واالزدهار والتقدم، وقادرة على حتقيق املزيد من االجنازات الباهرة في 
مختلف امليادين السياسية والثقافية واالقتصادية ملا فيه خير ورفعة 
االمتني العربية واالسالمية. وفيما يلي نص البرقية: الى حضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه اهللا ورعاه أمير دولة قطر 

السالم عليكم وبعد،
  ببالغ الفرح والسرور تلقينا نبأ فوز قطر بتنظيم كأس العالم للعام 
٢٠٢٢، وبهذه املناسبة نزف لكم اصدق آيات التهاني والتبريكات، داعني 

املولى القدير ان يسدد خطاكم، ومتمنني لكم دوام التوفيق والنجاح.
  ان احتــــاد الصحافــــة اخلليجية اذ يوجه اصــــدق التهاني واخلص 
التمنيات للقيادة والشعب القطريني مبناسبة هذا الفوز املستحق، فإنه 
يعرب عن كامل الغبطة والفرح والســــعادة لهذا احلدث االول من نوعه 

في العاملني العربي واالسالمي وفي منطقة الشرق االوسط.
  ويؤكد شــــعوره الصادق بالفخر واالعتزاز بهذا االجناز الذي يعتبر 
تاج عز على رؤوس كل العرب واملسلمني وبرهانا آخر على ان دولة قطر 
الشــــقيقة التي اختارت تنظيم هذه التظاهرة العاملية سنة ٢٠٢٢ حتت 

 شعار «دورة السالم» ماضية في طريق الرقي واالزدهار والتقدم.

 اعتبرت أن بن الدن مغرم بالكرة ولن يحرِّض على المونديال

  «تايم»: روسيا وقطر يهددهما 
الشيشان والقاعدة

  
  تواصل الصحافة األميركية التعبير عن غضبها من قطر بفوزها 
بشرف تنظيم مونديال ٢٠٢٢ حيث تساءلت مجلة «تامي» األميركية 
بشأن اختيار االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكل من روسيا وقطر 
الستضافة كأس العالم للدورتني ٢٠١٨ و٢٠٢٢ على التوالي؟ وقالت 
إن روســـيا يهددها «إرهابيو» الشيشـــان، وإن دولة قطر يتهددها 

«إرهابيو» القاعدة.
  وقامت اللجنـــة التنفيذية التابعة لـ «فيفا» وهي املكونة من ٢٢ 
عضوا بالتصويت في زيوريخ إحدى املدن السويسرية لصالح كل 
من روســـيا وقطر الســـتضافة كأس العالم عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ على 

التوالي.
  وبينما شكل اختيار روسيا وقطر مفاجأة سارة للبلدين وللعالم 
العربي وبلدان الشرق األوسط وبلدان كثيرة، لكنه أثار غضب بلدين 
على وجه التحديد هما إجنلترا والواليات املتحدة، وسط اتهامات لـ 

«فيفا» بالفساد وتلقي الرشوة.
  وفي حني تنافست روسيا وإجنلترا وعرضان مشتركان من إسبانيا 
مع البرتغال وبلجيكا مع هولندا الستضافة نهائيات ٢٠١٨، تنافست 
اليابان وأســـتراليا والواليات املتحدة وقطر وكوريا اجلنوبية على 

استضافة نهائيات ٢٠٢٢.
  وحذرت «تامي» من خطورة هذه اخليارات لكأس العالم، وقالت إن 
«اإلرهابيني» الشيشان طاملا هاجموا روسيا في عقر دارها، وإن قطر 
في متناول هجمات تنظيم القاعدة، مشيرة إلى تعرض تلك الدولة 
لهجوم مـــن القاعدة في مارس ٢٠٠٥. وأضافت أن قطر متهمة بدفع 

رشى إلى تنظيم القاعدة كي ال يستهدفوا أراضيها مرة أخرى.
   في املقابل، اختتمت املجلة بالقول إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بـــن الدن مغرم بلعبة كرة القدم، وهو لن يحرض ضد احلدث الذي 
تســـتضيفه قطر عام ٢٠٢٢ لكونه يشـــكل مفخرة ألسامة بن الدن 

العربي وللعرب أنفسهم. 

 فيرغسون ينصح 
إنجلترا بعدم الترشح 
الستضافة المونديال

  
  اعترف املدير الفني لفريق 
مــــان يونايتد ســــير أليكس 
فيرغســــون بأنه ينبغي على 
إجنلترا عدم الترشح الستضافة 
كأس العالم مجددا حلني قيام 
االحتــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) بحملــــة إصالحات 
للوائحه. وتعرضت إجنلترا 
خلســــارة مريرة في ســــباق 
استضافة مونديال ٢٠١٨ الذي 
فازت روسيا بشرف تنظيمه، 
حيث حصلــــت إجنلترا على 
صوتــــني فقط خــــالل عملية 
االقتراع، وتابع «كان تقييمي 
أن إجنلترا لديها فرصة جيدة، 
ألن البنية التحتية جيدة، من 
السهل السفر إلى هنا، واملالعب 
رائعة، إجنلترا متتلك أفضل 
دوري في العالم، ولديها قاعدة 
رائعة من املشجعني»، وأوضح 
باللجــــان تقول لي  «خبرتي 
أن شــــخصية أو شخصيتني 
ميكنهما أن يهيمنا على البقية، 
إنهما أكثــــر نفوذا من البقية، 
دائما ما يسير األمر على هذا 
النحو، بصرف النظر إن كان 
أو  القدم  األمر يتعلق بكــــرة 

السياسة أو األموال». 

(أ.ف.پ)  الصحافة اإلجنليزية «محبطة ومستاءة» من الفشل باستضافة مونديال ٢٠١٨ 

 االتحاد اإلنجليزي: من الصعب
  التصديق بأننا حصلنا على صوتين 

 قال روجر بيــــردن القائم بأعمال رئيس االحتاد 
اإلجنليزي لكرة القدم انه من الصعب التصديق بأن 
امللف االجنليزي املرشح الستضافة مونديال ٢٠١٨ 
قد حصل على صوتني فقط من قبل أعضاء اللجنة 
التنفيذية الـ ٢٣ لالحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). 
ونقلت صحيفة «فرانس فوتبول» عن روجر بيردن 
قوله انه ال يعتقد أن أعضاء الفيفا قد صوتوا بشكل 
موضوعي، حيث شكك في نزاهة عملية التصويت. 
وأكدت الصحيفة أن بيردن قرر تقدمي استقالته أي 
سحب طلبه للحصول على منصب رئيس االحتاد 
بشــــكل دائم، وذلك ألنه يــــرى أنه ال ميكنه أن يثق 

في أي من أعضاء (فيفا) بعد فشــــل عرض إجنلترا 
الستضافة كأس العالم ٢٠١٨، حيث أوضح: «لست 
مستعدا للتعامل مع أشخاص ليس بوسعي ان أثق 

فيهم وقد قمت بسحب ترشيحي».
  وأكد بيردن الذي مت تعيينه في مايو املاضي أنه 
ســــيواصل العمل كقائم بأعمال الرئيس حتى يتم 

العثور على من سيخلفه في منصبه.
  جدير بالذكر أن روسيا فازت باستضافة مونديال 
٢٠١٨ من الدور األول للتصويت على حساب امللف 
اإلجنليزي، االسبانيـ  البرتغالي املشترك والبلجيكي 

ـ الهولندي املشترك.  

 قطر «دوحة العالم» في مونديال ٢٠٢٢ 
 االثنين

  ٦  ديسمبر ٢٠١٠ 

 51 
 قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال  قطر «دوحة العالم» في مونديال 


