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فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 يعد بطفرة في قطاع التشييد
إنفاق 100 مليار دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة على البنية التحتية

يعجل فوز قطر بتنظيم نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم عام 2022 
تنفيذ برنامج تشييد ويرفع أسعار 
العقارات مع توافد شركات بناء على 
الدولة اخلليجية للفوز مبشروعات 
مبليارات الدوالرات، وستحاول أكبر 
دولة مصدرة للغاز الطبيعي املسال 
في العالم تهدئة املخاوف بش���أن 
افتقارها الى البنية التحتية بإنفاق 
نحو 100 ملي���ار دوالر على مدار 
الس���نوات اخلمس املقبلة حسب 
بعض التقدي���رات في حني تهرع 
لالستعداد ألكبر بطولة كرة قدم في 
العالم والتي تقام في دولة عربية 

للمرة األولى.
 وقال بيت االس���تثمار العاملي 
)جلوب���ل( في تقري���ر إن تنظيم 
البطولة »سيسهم في بلورة العديد 
من مش���روعات البني���ة التحتية 
التي كانت تتقدم ببطء أو تنتظر 
دورها، من احملتمل أن تشهد أسعار 
العقارات حتركا حسب موقعها مع 
زيادة الطلب ف���ي مناطق معينة 
مقارنة بغيرها«، وتعثرت بعض 
املشروعات في قطر العام احلالي 
نتيج���ة هبوط س���وق العقارات، 
وفي أغسطس قالت شركة »بروة« 
العقارية القطرية إنها أجلت مشروع 
اخلور الذي يتكلف 30 مليار ريال 
)8.3 مليارات دوالر( بسبب التباطؤ 
في الس���وق، وق���ال رئيس إدارة 
األصول في بنك سيكو االستثماري 
البحريني شاكيل سروار: »ستنفق 
مبالغ ضخمة على البنية التحتية 
مع وج���ود طلب على االس���منت 
والصلب لذا ستس���تفيد ش���ركة 
قطر الوطنية لصناعة االس���منت 
وصناعات قطر على املدى الطويل 
والش���ركات العقارية مثل بروة«، 
وأضاف سروار أن من احملتمل أن 
يعجل فوز قطر بخطى العمل على 
طريق علوي طوله 40 كيلومترا 
بني قطر والبحرين ويتكلف ثالثة 

مليارات دوالر.
وتبني قطر على مدار السنوات 
اخلمس املقبلة شبكة سكك حديدية 
تتكلف 25 مليار دوالر ومطارا جديدا 
يتكلف 11 مليار دوالر وميناء عميقا 
يتكلف 5.5 ملي���ارات دوالر، كما 
تنفق قطر مليارات أخرى على 12 
س���تادا مكيفا لكرة القدم، ما يزيد 
من احتياجها لطاقة توليد كهرباء 
إضافية في بلد ترتفع فيه درجات 
احلرارة خالل الصيف فوق 50 درجة 
مئوية، وتشمل املشروعات األخرى 

معبرا جديدا يتكلف مليار دوالر 
يربط بني املطار اجلديد ومشروعات 
ضخم���ة في اجلزء الش���مالي من 
العاصمة الدوحة، كما ستنفق 20 
ملي���ار دوالر إضافية على طريق 
جديدة، وارتفع مؤش���ر بورصة 
الدوحة 3.6% إلى 8477 نقطة األحد 
املاضي وهو أعلى مستوى إغالق 
منذ اخلامس من أكتوبر 2008 وأكبر 
مكسب في س���بعة أشهر في أول 
جلس���ة تداول عقب اختيار قطر 
العالم،  الستضافة نهائيات كأس 
وتواجه شركات البناء العاملية التي 

الس���وق هناك ولن تك���ون لديها 
ميزة تنفيذ مشروعات بنية حتتية 
مثلنا«، ومن شركات البناء األخرى 
التي تتقدم بعروض للفوز بعقود 
ترتبط بتنظيم كأس العالم شركة 
»دريك اند سكل« في دبي وشركة 
أوراسكوم لإلنشاء والصناعة وناس 
البحرينية، ومع استكمال الطريق 
العلوي ب���ني البحرين وقطر من 
احملتم���ل أن حتقق البحرين أكبر 
مكاس���ب وميكن أن تك���ون مكانا 
إلقامة عدد كبير من الزائرين ملتابعة 
كأس العالم في قطر، وقال سروار 

»سترفع قطر طاقة الفنادق لكنها 
س���تتحلى بالعقالنية وليس من 
املعقول بناء طاقة إضافية ال تستفيد 
منها بعد البطولة لذا من احملتمل 
أن تعتمد على صناعة الس���ياحة 
في البحرين«. ووعد مقدمو عرض 
قطر الستضافة كأس العالم بزيادة 
الطاقة إلى 95 ألف غرفة بحلول عام 
2022، وأضاف »ستجد قطر نفسها 
في وضع تعاني فيه من فائض في 
املعروض وينبغي تصميم الفنادق 
بحيث تستخدم في أغراض أخرى 

بعد انتهاء البطولة«.

تتجه لقطر ألول مرة منافسة شديدة 
من شركات إقليمية مثل »ارابتك« 
في دبي وهي اكبر شركة بناء في 
اإلمارات والت���ي فازت مبجموعة 
من العقود في قطر العام احلالي 

ورسخت أقدامها هناك.
املالي لش���ركة  املدير   وق���ال 
»ارابتك« زي���اد مخزومي: »نحن 
مستعدون والتوقيت مناسب لقطر 
لذا ميكنا بكل تأكيد املساهمة في 
الطفرة الالزمة«، وتابع »ستبدي 
شركات أخرى اهتماما بالعمل في 
قط���ر لكنها س���تكون جديدة في 

القاهرة ـ هناء السيد
أعرب س��فيرنا في القاهرة د.رش��يد احلمد عن 
فرحت��ه لفوز قطر بتنظي��م كأس العالم 2022 مؤكدا 
انه فخر لكل العرب، جاء ذلك في تصريح ل� »األنباء« 
وقال انه فور االعالن عن الفوز قام باالتصال بسفير 
دولة قط��ر في القاه��رة صالح البوعين��ن وقدم له 
التهاني والتبريكات على الفوز مشيدا مبا تشهده قطر 
من نهضة وتطور وبالعالقات الوطيدة واالخوية بن 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وصاحب 

السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر 
الش��قيقة، وكذلك العالقات على مس��توى الشعبن، 
والفرحة التي ش��هدناها من ابناء الكويت تعبر اخوية 
العالقات وان فوز قطر يعد فوزا للكويت. ومن جانبه 
اعرب البوعينن عن تقديره للكويت حكومة وش��عبا 
وفرح��ة الكويت التي ال توصف بف��وز قطر بتنظيم 
كأس العال��م. وتقدم البوعينن بأحر التهاني لصاحب 
الس��مو امير قطر الش��يخ حمد بن خليف��ة آل ثاني 

وحرمه، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

الحمد يهنئ السفير القطري في القاهرة

)أ.ف.پ( فرحة الشيخ محمد بن حمد رئيس جلنة ملف قطر بفوز بالده باستضافة مونديال 2022 في مقر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في زيورخ  

»بيبسي« األميركية ترعى االتحاد الروسي 
بعد الفوز بتنظيم المونديال

فتح اهلل يجدد للزمالك رسمياً لـ 4 مواسم

أعلنت ش���ركة املش���روبات الغازية األميركية 
العمالقة »بيبسي« أنها قررت التعاقد رسميا مع 
االحتاد الروسي لكرة القدم. وبلغت قيمة الرعاية 
نحو 4 مليارات جنيه استرليني، وهي أكبر قيمة 
رعاية في تاريخ الشركة األميركية. وهذا هو أول 
الغيث بعد فوز روس���يا األسبوع املاضي بشرف 
استضافة مونديال 2018، حيث ان فوائد التنظيم 
الروسي بدأت بحمالت الرعاية التي ستليها رعايات 

أخرى ومبالغ أكثر.
وقال مسؤولون في الشركة األميركية إن التعاقد 
مع روس���يا سيمنحها في الس���نوات القادمة قوة 
حقيقية في أوروبا وروسيا على وجه اخلصوص، 
وس���يعطيها قيادة واضحة لصناعة املشروبات 

الغازية في املنطقة.
وكانت روسيا قد أعلنت أن تنظيم كأس العالم 
لكرة القدم لعام 2018 سيكلف امليزانية استنادا إلى 
احلس���ابات األولية، من 7 إلى 10 مليارات دوالر، 
دون حس���اب النفقات التي ستصرف على إنشاء 
البنى التحتية لهذه الفعالية ضمن برنامج حتديث 
الطرق واملطارات. وقال رئيس احلكومة الروسية 
فالدميير بوتني في مؤمتر صحافي في زيوريخ إن 
استضافة كأس العالم ستكلف روسيا حوالي 10 
مليارات دوالر أو أقل، موضحا أن تقديرات أولية 
تش���ير إلى وجوب إنفاق 300 ملي���ار روبل على 
إنشاء املالعب الضرورية واملرافق اخلاصة بها )أو 

ما يعادل حوالي 10 مليارات دوالر(.

من قيمة املوس����م األول البالغة 
3 ماليني جني����ه، وذلك بعد أن 
خصم من مقدم التعاقد ما حصل 
عليه فتح اهلل من مستحقات هذا 
املوسم وتقدر ب� 335 ألف جنيه، 
بعد أن احتسب املوسم احلالي 

بالعقد اجلديد.

تزيد ربع مليون كل موسم، وقد 
اتفق الطرفان على قيمة الشرط 
اجلزائي بقيم���ة مليون دوالر، 
وحصل فتح اهلل على الشيكات 
اخلاصة مبقدم التعاقد والبالغة 
مليونا و850 ألف جنيه، واخلاصة 
مبقدم التعاق����د واملقدر ب� %75 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد مدافع الزمالك ومنتخب 
مصر لك���رة القدم محمود فتح 
اهلل ف���ي أول تصريح له عقب 
التجديد ملدة 4 مواسم مع ناديه 
على حبه للزمالك ورغبته في 
إنهاء مس���يرته داخ���ل جدران 
القلعة البيضاء، مشيرا الى انه 
كان حريصا على ان يوفى بوعده 

جلماهير الزمالك.
ونف���ى فت���ح اهلل ان يكون 
ق���د فكر في الرحيل عن النادي 
خالل الفت���رة املاضية رغم ان 
البعض داخل الزمالك حاول إقناع 
اجلماهير برغبته في الرحيل رغم 
إن هذه الفكرة لم تكن موجودة 

من األساس.
وأضاف فنح اهلل ان الشرط 
اجلزائ���ي كان هدف���ه مصلحة 
الزمالك وتأمني مس���تقبله في 
الوقت نفس���ه وهو حق أصيل 
له حافظ عليه مع مراعاة حقوق 

ناديه.
الالعب قد وقع عقود  وكان 
جتديده رسميا مع ناديه األبيض 
في ساعة متأخرة من مساء األول 
من امس، وذلك بعد فترة ش���د 
وج���ذب بني الطرف���ني وملدة 4 
مواسم من ضمنها املوسم احلالي، 
بقيمة 3 ماليني في املوسم األول 

عمدة لندن يعاقب »فيفا« لعدم اختيار بلغت قيمة الصفقة نحو 4 مليارات جنيه إسترليني
إنجلترا لتنظيم مونديال 2018

الرميثي: األصوات العربية
يجب أن تكون موحدة

اعتبر رئيس االحتاد اإلماراتي لك���رة القدم محمد خلفان الرميثي 
ان األصوات العربية يجب ان تكون موحدة بدعم ترشيح األمير علي 
بن احلسني ملنصب نائب رئيس »فيفا« عن قارة آسيا، وقال الرميثي 
في مؤمتر صحافي مشترك مع األمير علي بن احلسني في عمان امس: 
»حضوري الى هذا املؤمتر يأتي في اطار دعم االمارات مللف ترش���يح 
األمير علي ملنصب نائب ال� »فيفا« عن القارة اآلسيوية«. وتابع »نحن 
نرى فيه الشخصية التي ميكن ان حتقق الهدف املطلوب وهو إحداث 
التغيير الذي حتتاج اليه الكرة اآلسيوية في الفترة املقبلة، فهو يستطيع 
ان يقدم اخلبرات التي اكتس���بها مؤخرا من رئاسته الحتاد دول غرب 
آسيا ومساهمته في هذا االحتاد عبر اخلدمات التي قدمت للكرة العربية 
واآلس���يوية«. وردا على س���ؤال عما اذا كانت األصوات العربية ال� 12 
املنضوية حتت لواء االحتاد اآلسيوي اعترف بأن »األصوات العربية 
ليس���ت موحدة بل مش���تتة، فال يعقل ان يخوض االنتخابات مرشح 

عربي وحيد وان تكون األصوات العربية مشتتة؟«.
واعترف الرميثي بأن »املناسبة ستكون صعبة وشرسة وان هذه 
االنتخاب���ات مث���ل اي منتخبات أخرى من الصع���ب معرفة نتائجها، 
فهناك من يق���دم وعودا ويتراجع عنها الحقا عن���د التصويت، لكننا 
نرى ان حظوظ األمير علي قائمة وس���نقدم كل ما يلزم من طرفنا في 
االمارات لدعمه، وأدعو كل الدول العربية الن تقف معه النه املرش���ح 
العربي الوحيد لهذا املنصب«. وختم قائال »أفكار األمير تعتبر بارقة 
أمل النصاف أكبر قارة لكنه���ا األقل حظا في برامج الدعم والتطوير، 
فبرنامجه واقعي وواعد للمستقبل، ونتمنى ان نسمع األخبار الطيبة 
في الس���ادس من الشهر املقبل في الدوحة وان يكون األمير علي نائبا 

قرر عمدة لندن س���حب عرض حتمل مدينة لندن نفقات إقامة 
بعثة االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« خالل دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية التي تستضيفها املدينة في عام 2012. وذكر راديو »أوروبا 
1« الفرنسي أن املدينة كانت قد عرضت استضافة بعثة »فيفا« في 
فندق »دورشيستر« مجانا طوال فترة إقامة األوملبياد، إال أن عمدة 
املدينة بوريس جونسون قرر إلغاء العرض بعد خروج إجنلترا 
من اجلولة األولى من املنافسة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 

عام 2018 والتي فازت روسيا بشرف تنظيمها.

محمد خلفان الرميثي األمير علي بن احلسن

قرعة كأس االتحاد اآلسيوي تسحب اليوم
بمشاركة القادسية والكويت والنصر

انتصار كاسح لألبيض
على الشباب في دوري السلة

النصف وفجر الصباح والعثمان
أبطال قفز مركز الكويت للفروسية

تسحب في العاصمة املاليزية كوالملبور اليوم 
قرعة النس���خة الثامنة من بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي للموسم 2011 مبشاركة اندية القادسية 
والكويت والنصر الول مرة في تاريخه وستقام 
النس���خة املقبلة الول مرة وف���ق النظام اجلديد 
الذي يس���مح مبش���اركة 4 العبني اجانب مع كل 
فريق، وكان الكويت قد حصل على لقب البطولة 
في نسختها السادسة موسم 2009، بينما خسر 
القادسية نهائي النسخة السابعة موسم 2010 امام 

االحتاد السوري بركالت الترجيح.

وتشارك في البطولة فرق الطلبة واربيل ودهوك 
)العراق( والعهد واالنصار )لبنان(، والس���ويق 
)عمان(، والوحدات والفيصيلي )االردن( والصقر 
والتالل )اليمن( وناساف )اوزباكستان(، وجنوب 
الصني واحلمراء )هونغ كونغ( وايس���ت بنغال 
ودميب���و )الهند( وفي بي وفيكتوري )املالديف( 
وتامبينس )سنغافورة( وتشونبوري )تايلند( 
وس���يوجن الم وتي تي هانوني )ڤيتنام( والسد 
)قطر( وجايوبورا )اندونيسيا(، واالهلي )البحرين( 

والكرامة واجليش واالحتاد )سورية(.

حقق الكوي���ت فوزا كبيرا 
على الشباب 78- 35 في اللقاء 
الذي جمعهم���ا أول من أمس 
ضمن اجلولة ال� 11 في دوري 
كرة السلة التي شهدت أيضا 
انتصارا عريضا لكاظمة على 
الصليبخات 88-44، وتغلب 
الساحل على التضامن 51-66. 
فيما تأجلت مباراة العربي مع 

الشباب التي كان من املفترض 
أن تلعب في اجلولة نفس���ها 
بس���بب س���فر مدرب األخير 
القالف للمش���اركة في  خالد 
دورة تدريبية يقيمها االحتاد 

اآلسيوي للعبة. 
وبهذه النتائج ارتفع رصيد 
كاظمة إلى 10 نقاط من خمس 
مباري���ات دون أي هزمي���ة، 

وميل���ك الصليبخات الرصيد 
نفس���ه من 8 مباريات. ورفع 
الكويت رصيده إلى 6 نقاط من 
3 مباريات، فيما أصبح للشباب 
7 نقاط من 6 مواجهات. ووصل 
الساحل إلى النقطة الثامنة من 
 5 مباريات، في حني ارتفع رصيد
التضامن إل���ى 9 نقاط من 7 

مباريات. 

شهدت بطولة مركز الكويت للقفز على احلواجز 
التي ش���ارك فيها أكثر من 50 فارسا وفارسة من 
أبناء املركز العديد م���ن املفاجآت وكانت أبرزها 
خروج جنم البطولة الس���ابق علي اخلرافي من 
هذه البطول���ة خالي الوفاض بع���د ابتعاده عن 
املنافس���ة لفئة املتقدمني وفئة املتوس���طة وبرز 
الفارس العائد بق���وة عدي النصف الى الواجهة 
مرة اخرى بع���د جناحه في تصدر فئة املتقدمني 
على ارتفاع 120/110سم بعد جولة متايز باجلواد 
ماورن دي كافن بزمن 37/86ث دون أخطاء وهو 
أس���رع األزمنة وتقدمي مس���توى طيب، وجاءت 
الفارسة نورا القعود باجلواد يورانداي في املركز 
الثاني بزمن 38/16ث دون أخطاء وليلي حنبلي 
باجل���واد كاتاالنا في املركز الثالث بزمن 38/18ث 
دون أخطاء، وقام خالد اخلرافي بتكرمي الفرسان 

والفارسات الفائزين.
وف���ي بطولة الفئة املتوس���طة عل���ى ارتفاع 
105/100سم التي ش���ارك فيها 21 فارسا وفارسة 
جنحت الفارسة فجر الصباح باجلواد تندر مونا 
في الف���وز باملركز األول بجدارة وبزمن 33/95ث 
دون أخطاء بعد أداء مميز، وجاء أميل بكير باجلواد 
فيكو في املركز الثاني بزمن 39/53ث دون أخطاء 
وحمد النعمة باجلواد فامينا اس في املركز الثالث 

بزمن 39/67ث.
وفي مسابقة فئة املبتدئني على ارتفاع 90/80سم 
التي ش���ارك فيها 14 فارسا وفارسة فازت غنيمة 
العثمان باجلواد دانسي باملركز األول بزمن 40/91ث 
دون أخطاء وجاء نواف الشطي باجلواد مونتي في 
املركز الثاني بزمن 91.05ث دون أخطاء وفاطمة 

السليمان باجلواد أورالندو في املركز الثالث.

إخالء سبيل فاروق من النيابة 
أم��رت النيابة العامة مبدينة نصر في القاهرة، بإخالء س��بيل 
محمد ف��اروق العب نادي املصرية لالتصاالت، وثالثة عمال كان 
قد نش��بت بينهم مشاجرة على طريق األتوستراد بسبب أولوية 
املرور.وب��دأت تفاصيل الواقعة بتلقي أجه��زة األمن في القاهرة 
بالغا يفيد نش��وب مش��اجرة على طريق األتوستراد بن محمد 
فاروق العب األهلي السابق، وفرج »صاحب ورشة« ومعه حسن 
وعادل »عامالن«، أس��فرت املش��اجرة عن حتطيم زجاج سيارة 
الالعب، وإصابة عامل بكسر في األنف وكدمات متفرقة في أنحاء 

جسده، ومت نقله إلى مستشفى الزهراء مبدينة نصر.
وكشفت حتقيقات النيابة أن الالعب كان يستقل سيارة ماركة 
جيب ش��روكي على طريق األتوس��تراد تشابك مع 3 عمال كانوا 
يس��تقلوا س��يارة ماركة فيات 128 بس��بب أولوية املرور، فقام 
الالعب بصدم العامل األول بس��يارته، مما أدى إلى قيام العاملن 
بتحطيم س��يارة الالعب، فحرر محضر بالواقعة، ومتت إحالتهم 
جميعا إلى النيابة التي أمرت بإخالء س��بيلهم من س��راي النيابة 

بضمان محل إقامتهم.


