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 علي بن الحسين يبعد تشونغ ويظفر بمنصب نائب رئيس «فيفا»
 تزكية بن همام لوالية ثالثة على رأس الهرم القاري وانتخاب مدلج وعلي بن خليفة والبوسعيدي في اللجنة التنفيذية 

(أ.ف.پ)  علي بن احلسني يتحدث مع منافسه الكوري اجلنوبي تشونغ مونغ جوون 

(أ.ف.پ)  رئيس «فيفا» جوزيف بالتر أكد أحقية قطر في استضافة مونديال ٢٠٢٢ 

(أ.پ)  رئيس االحتاد اآلسيوي القطري محمد بن همام يتحدث في الكونغرس بعد إعادة انتخابه لوالية ثالثة 

 بن همام: أحترم رغبة الجمعية العمومية
 هنأ رئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم 
القطري محمد بن همام األمير علي بن احلسني 
على فوزه. وقال «لقـــد قمت بتهنئة األمير 
علي بعد فوزه مباشرة، وال اخفي أنني كنت 
أقف ضده فـــي هذه االنتخابات لكنني رجل 
دميوقراطي واحترم رغبة اجلمعية العمومية، 
وسأتعامل مع نتائجها». وأضاف «ما جرى قبل 
االنتخابات صفحة يجب ان نطويها ونضع 

ايدينا بأيدي بعضنا ليس ملصلحتي الشخصية 
او ملصلحته الشـــخصية بل ملصلحة الكرة 

اآلسيوية الن هذا األمر أمانة في أعناقنا». 
  من جهته، أعرب عـــن ثقته في ان تكون 
نهائيات كأس آسيا في قطر األفضل في تاريخ 

البطولة.
  ١واعتبر بن همام، أن النهائيات «ستضع 

مستوى جديدا ملعايير الكمال واالبداع».

انتخاب التايلندي واراوي ماكودي 
عضوا في اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي، في حني دخلها السريالنكي 

فرناندو مانيالل للمرة االولى.
  وحصل االول على ٢٣ صوتا 

والثاني على ٢٤ صوتا.
  اعيد انتخاب السعودي حافظ 
املدلج عضوا في اللجنة التنفيذية 
لالحتاد اآلســــيوي في حني دخل 
اليها للمرة االولى العماني خالد 
البوسعيدي والبحريني الشيخ علي 
بن خليفة آل خليفة خالل اجلمعية 
العمومية. في املقابل، خسر العراقي 
حسني سعيد منصبه، ولم ينجح 
ممثل لبنان رهيف عالمة. وحصل 
املدلج على ٢٧ صوتا شــــأنه في 
ذلك شــــأن البوسعيدي، في حني 
حصل الشيخ علي بن خليفة على 
٢٩ صوتا، ونال عالمة ١٧ صوتا، 

وسعيد ١١ صوتا. 

امللكة علياء التي قضت في حادث 
حتطم طائرة في الســــبعينيات، 
وشقيق االميرة هيا بنت احلسني 
زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتوم، رئيسا لالحتاد 
االردني عام ١٩٩٩ خلفا لشــــقيقه 
امللك عبــــداهللا الثاني، كما يرأس 
احتاد دول غرب آسيا ايضا الذي 

اشهر عام ٢٠٠٠.
  وكان تشونغ يشغل منصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي منذ ١٦ 
عاما، ومن االسماء املرشحة ملنافسة 
بالتر على رئاسة االحتاد الدولي 
ومن هنا كانــــت اهمية االحتفاظ 

مبنصبه.
  وشارك في عملية التصويت ٤٥ 
دولة من اصل ٤٦ منضوية حتت 
لواء االحتاد اآلســــيوي، في حني 
استبعدت بروناي من التصويت 

لوقفها من قبل االحتاد الدولي.

ضمن اعضــــاء اللجنة التنفيذية 
الدولــــي، ليرتفع عدد  لالحتــــاد 
االعضاء العرب داخل هذه اللجنة 
الى ثالثة اشــــخاص هم القطري 
محمــــد بن همــــام رئيس االحتاد 
اآلسيوي، واملصري هاني ابو ريدة، 
ما يعزز من قــــوة ممثلي العرب 

داخل االحتاد الدولي.
  وبعيد انتخابه، اكد االمير علي 
انه ســــيفي بوعــــده فيما يتعلق 
بتنفيــــذ الشــــعارات التي رفعها 
خالل حملته االنتخابية في االشهر 

القليلة املاضية.
  وقــــال االمير علــــي «اود في 
البداية شكر جميع الذين صوتوا 
لي والذين لم يصوتوا لي، وأعدهم 
بأن حالة التغييــــر التي رفعتها 
خالل حملتي االنتخابية سأنفذها 

بحذافيرها».
  واضاف «ترشحت لدعم قطاع 

  وبعد فوز االمير علي مبنصب 
نائب رئيس «فيفا»، شهد محيط 
الفندق الذي جرت فيه االنتخابات 
مظاهر فرح من قبل اجلالية االردنية 
املتواجدة في الدوحة حيث راحت 
تنشد اغاني وطنية رافعة صورة 

امللك عبداهللا.
  في املقابل، منيت الدول الثالث 
العظمى في شرق آسيا وهي كوريا 
اجلنوبية واليابان والصني بضربة 
قوية في انتخابات ممثلي االحتاد 
اآلســــيوي في اللجنة التنفيذية 
لالحتاد الدولــــي، فباالضافة الى 
امام االمير علي  خسارة تشونغ 
على منصب نائــــب رئيس فيفا، 
مني ممثال الصني واليابان زهانغ 
جي لونغ، وكوهزو تاشيما على 
التوالي، بنكسة ايضا بخسارتهما 
املنافسة على مقعد متثيل القارة 
في االحتاد الدولــــي، حيث اعيد 

  وكان االميــــر علــــي اكــــد في 
تصريحات سابقة ايضا ان أمنياته 
الكبيرة هي «نقــــل هموم القارة 
اآلسيوية ومعاناتها والبحث عن 
حل للصعوبات التي تواجهها في 
الالزم  التوازن  املستقبل وإيجاد 

الشباب ويجب علينا بناء قاعدة 
رياضية في آسيا تنافس مستقبال 
على البطوالت العاملية. ان الدول 
اآلسيوية تبحث عن دماء جديدة 
الدولي وانا  متثلها في االحتــــاد 

سعيد بانتخابي».

إلى األمام،  الكرة اآلسيوية  لدفع 
وهذه هي األسباب التي دفعتني 
للتفكير في ترشيح نفسي ممثال 
عن القارة اآلسيوية، األكبر واألكثر 

منوا في العالم».
  وانتخب االمير علي وهو ابن 

 حقق رئيــــس االحتاد االردني 
االمير علي بن احلسني فوزا مدويا 
عندما ظفر مبنصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
على حســــاب منافســــه الكوري 
اجلنوبي تشونغ مونغ جوون أمس 
في الدوحة فــــي االنتخابات التي 
العمومية  اقيمت خالل اجلمعية 

لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
  وحسم االمير علي املوقف في 
مصلحتــــه بـ ٢٥ صوتا مقابل ٢٠ 

صوتا ملنافسه. 
  وكانت كل الدالئل تشير الى فوز 
مريح للمرشح الكوري، لكن االمير 
االردني (٣٤ عاما) قلب التوقعات 
رأســــا على عقب ليصبح اصغر 
شخص يتبوأ منصب نائب رئيس 

«فيفا».
  وبفوزه مبنصب نائب رئيس 
«فيفا»، اصبح االمير علي حكما 

 بالتر أطلق أفراح مونديال ٢٠٢٢ إلى «التحدي» اآلسيوي 
اليابان ٣ العبني محترفني في 
النهائية  القائمــــة  إلى  أملانيا 
لفريقــــه من بينهم شــــينجي 
كاجاوا الذي تألق في الدوري 

األملاني هذا املوسم.
  بينمــــا ســــيواجه فريقــــا 
املجموعــــة الثانيــــة اآلخران 
ســــورية واألردن صعوبــــة 
في بلوغ الــــدور الثاني على 
حساب عمالقي الكرة اآلسيوية 

السعودية واليابان.
  أما املجموعة الثالثة فتضم 
البحريــــن والهنــــد وكوريــــا 
التي  اجلنوبية وأســــتراليا، 
تشــــارك في كأس آسيا للمرة 
الثانية فقط منــــذ انضمامها 
الحتــــاد الكرة اآلســــيوي في 

السنوات األخيرة.
  ورغم أن املنتخب األسترالي 
من أبرز املرشحني للعب نهائي 
كأس آسيا في ٢٩ اجلاري بستاد 
خليفة فقد قلــــل تيم كاهيل، 
أحد أبــــرز الالعبني احملترفني 
في أوروبا بالبطولة، من فرص 

فريقه في إحراز اللقب.
  وأكــــد العب خط وســــط 
إيڤرتون اإلجنليزي أن البطولة 
لن تكون سهلة وقال إنه سيكون 
«من الصعب» عليه أن يرشح 

أستراليا للفوز باللقب.
  وقال كاهيل: «نريد احترام 
باقــــي الدول وبــــذل قصارى 
جهدنا فــــي كل مبــــاراة وأن 
نحسن سلوكنا ونبدي التزامنا 
الشديد.. توجد احتماالت كثيرة 
أمــــام العديد من الدول للفوز 
بالبطولــــة ويجــــب أن نعمل 
جاهدين لنكــــون أفضل فرق 
مجموعتنا. وبعدها سنرى ما 

يحدث». 

وقطر. إنني أرى أن هذين الفريقني 
لديهما فرصة أفضل».

  وأضاف: «قطــــر هي الدولة 
املنظمة وقد أعد برونو ميتسو 
فريقا جيدا، وعندما تلعب على 
أرضك تكون فرصتك جيدة في 

التأهل للدور الثاني».
  وفي املجموعة الثانية تعتبر 
الســــعودية، صاحبة املنتخب 
األكثــــر جناحا في كأس آســــيا 
حاليا بفوزه بـــــ ٣ ألقاب خالل 
الـــــ ٦ نهائيات التي وصل إليها 
في البطولة، هي املرشح األبرز 
للتأهل إلى الدور الثاني إلى جانب 

اليابان.
  وضم ألبرتو زاكيروني مدرب 

مما يصعب من مهمة العراق في 
الدفاع عن لقبه.

  بينما يلتقــــي البلد املضيف 
قطر مع أوزبكســــتان والصني 

والكويت في املجموعة األولى.
بــــورا  الصربــــي    ويــــرى 
ميلوتينوڤيتش، الذي كان مدربا 
للصني عندما بلغت الدور قبل 
النهائي لكأس آلسيا عام ٢٠٠٠ 
ولكنه يعمل اآلن لدى احتاد الكرة 
القطري، أن قطر والصني لديهما 
فرصة كبرى للتأهل عن املجموعة 

األولى.
  وقال: «في املجموعة األولى 
سيكون املرشحان األبرز للتأهل، 
من وجهة نظــــري، هما الصني 

  وقبل ٤ أعوام، فجر املنتخب 
العراقي مفاجأة كبيرة بتغلبه 
على نظيره السعودي  ١-٠ في 

نهائي البطولة بجاكارتا.
  وخرج عشــــرات اآلالف من 
العراقيني في الشوارع لالحتفال 
بالفوز التاريخي الذي أخرجهم، 
ولو لفترة وجيزة، من املشاكل التي 
يعيشونها منذ الغزو األميركي 
للعراق في ٢٠٠٣ واالضطرابات 

األمنية في البالد.
  ولم تكــــن قرعــــة مباريات 
البطولة رحيمة مع العراق هذه 
املرة حيث أوقعت حامل اللقب 
في املجموعة الرابعة التي تضم 
إيران وكوريا الشمالية واإلمارات 

 عندما أعلن جوزيف بالتر، 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، في مقر االحتاد بزيورخ 
عــــن اختيار قطر الســــتضافة 
نهائيــــات بطولــــة كأس العالم 
٢٠٢٢ ارتســــمت مالمح الدهشة 

على وجوه الكثيرين.
  وذلــــك ليــــس ألن الدولــــة 
اخلليجيــــة الغنيــــة بالبترول 
ستكون أصغر دولة في التاريخ 
تستضيف أكبر بطولة رياضية 
فــــي العالم وحســــب ولكن ألن 
املنتخب القطري نفسه لم يلعب 
سوى دور متواضع في عالم كرة 

القدم.
  ولكن فرصة مبكرة ستسنح 
أمام قطر بداية من اليوم وحتى 
٢٩ اجلــــاري إلقنــــاع بعــــض 
املتشككني على األقل بأن الفيفا 
اتخذ قرارا حكيما عندما فضلها 
على الواليات املتحدة وأستراليا 
في سباق اســــتضافة مونديال 
٢٠٢٢، وذلك عندما تستضيف 
قطر بطولة كأس األمم اآلسيوية 

للمرة الثانية في تاريخها.
  قبل اإلعالن عن اختيار قطر 
الستضافة مونديال ٢٠٢٢، لم يكن 
يتوقع لبطولة كأس آسيا املقبلة 
أن جتذب اهتماما كبيرا من خارج 
املنطقة. هذا بخالف الغضب الذي 
تثيره عادة البطوالت الشبيهة 
بكأس آســــيا بني مدربي األندية 
األوروبية الذين يخسرون بعض 
العبيهم لفترات طويلة بسبب 
انشغالهم مع منتخبات بالدهم 

في هذه البطوالت.
  ولكــــن كل هذا تغيــــر اآلن 
وأصبحت بطولة كأس آسيا فجأة 
حتظى باهتمام كبير من جانب 

العالم الكروي بأسره.

 ثالث منصب رياضي عاٍل للعائلة األردنية المالكة

 «سامسونغ» تطلق الحملة الترويجية «ادعم بلدك»

 بات األمير علي بن الحســـين ثالث فرد من 
العائلة االردنية المالكة يتبوأ منصبا رياضيا 
مرموقا بعد فوزه بمنصب نائب رئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) عن آسيا.
   وتشـــغل االميرة هيا بنت الحسين شقيقة 
االمير علي، وزوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، منصب رئيسة االتحاد الدولي 
للفروسية، في حين ان شقـيقه االمير فيصل بن 
الحسين رئيس اللجنة االولمبية االردنية حاليا، 

هو اآلخر عضو في اللجنة االولمبية الدولية.
  وعموما، تسري الرياضة في عروق العائلة 
المالكـــة في االردن، وال عجـــب في ذلك فعاهل 
االردن الراحل الملك حســـين ظل طوال حياته 
يزرع في نفوس ابنائه وشـــعبه حب الرياضة 

وعشقها وممارستها.
  ولم يكن الملـــك الراحل داعمـــــا للرياضة 
فحــســـب، بل كان رياضيا مـــن الدرجة االولى 
مارس العديد من الرياضات وبطال مرمـوقا في 
بعضها، فهو صاحب الرقم القياسي السابق مثال 
في سباق تل الرمان الشهير في سباقات السرعة 
للســـيارات، كما انه يحمـــل احزمة متقدمة في 
لعبتي التايكواندو والكراتيه، وشهادات عالية 

في الرياضات المائية خصوصا في التزلج على 
الماء.

  وكان الملك حريصا على حضور المناسبات 
الرياضية صغيـــرة كانت وكبيرة لتشـــجيع 

المشاركين تارة ولتتويجهم تارة اخرى.
  وال ينسى االردنيون اللحظات المؤثرة التي 
استقبل فيها الملك حسين بعثة منتخب بالده 
العائدة من المشـــاركة في الدورة العربية في 
بيروت عام ١٩٩٧ حيث حصدت ٤١ ميدالية من 
مختلف المعادن بينها ذهبية كرة القدم، بعد ان 

وضع في تصرفها طائرة خاصة.
  وقد تقدم الملك الراحـــل برفقة الملكة نور 
حشدا كبيرا قدر بآالف العشرات في مطار علياء 
الدولي قبل ان يسمح لهم بالركوب في سيارات 
الموكـــب الملكي في شـــوارع العاصمة لـتحية 

الجمهور.
  وستظل صورة الملك عبداهللا بن الحسين في 
الدورة العربية عام ١٩٩٩ في األردن وهو يرتدي 
قميص المنتخب رقم ٩٩ ويقفز فرحا لدى تسجيل 
المنتخب الوطني هدفا، ماثلة في اذهان األردنيين 
طويال، وقد جلس على مقربة منه االميران علي 

وهاشم وقد ارتديا القميص ذاته. 

 حتتفل «سامسونغ» لاللكترونيات بروح 
احلماس لكرة القدم هذا الشـــهر عبر اطالق 
بلـــدك» والتي  الترويجية «ادعم  حملتهـــا 
تبدأ من اآلن ولغاية ٨ اجلاري في الكويت، 
وبصفتها الشريك الرسمي للهواتف املتحركة 
في كأس آسيا، تقدم الشركة لعمالئها فرصة 
الفوز برحلة مدفوعة التكاليف لشـــخصني 
الى قطر لتشـــجيع فريقهـــم خالل البطولة 

في الدوحة.
  وباعتبارها واحدة من العالمات التجارية 
الرائدة في ســـوق الهواتف املتحركة وأحد 
الداعمني الرئيسيني لكرة القدم على الصعيد 

العاملي، طرحت «سامســـونغ» حملة «ادعم 
بلدك» الترويجية ملنح زبائنها الكرام فرصة 
إلشباع شغفهم واملشاركة في احلماس واالثارة 
خالل كأس آسيا، وفي الوقت ذاته، جتربة احدث 
التقنيات واكثرها ابتكارا من «سامســـونغ» 
فإن كل من يشـــترون هاتف «سامســـونغ» 
بقيمـــة ٥٤ دينارا او اكثر لدى اي من مراكز 
مبيعات «سامسونغ» خالل الفترة الترويجية 
سيدخلون تلقائيا في سحب واحلصول على 
فرصة للفوز. وسيتم االعالن عن الفائزين 
في ١٠ اجلاري، حيث سيســـافرون الى قطر 

حلضور مباراة الكويت وقطر في ١٦ منه. 


