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أضواء

حة

هي  ...قطر!
علي صفا
وال��دول��ة ال�ف��ائ��زة ه��ي  ...ق��ال�ه��ا بالتر.
وت�ف� ّ�ج��ر االس ��م ع�ل��ى ش��اش��ات العالم،
وش��ده��ت ع �ي��ون ال �ع��رب م��ن امل ��اء إلى
ّ
األحباء
امل��اء ،ونزلت دم��وع ب��اردة من
األوفياء ...ورفع عمال النصر قبضات
ق�ل��وب�ه��م ب�ين أم�ي��ره��م ووروده ،داخل
القاعة التاريخية بني مئات من نجوم
األسماء واملالعب العاملية..
ده��ش ب�ع��ض ال�ع��ال��م م��ن ه��ذا الالعب
الكبير.
ال �ص �غ �ي��ر ف ��ي ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م
ّ
كيف غزا هذا النبيذي األل��وان وتأهل
وخطف الكأس من الجميع؟ ماذا فعل
ّ
 ...كيف لعب ،بأي خطة وتحت إشراف
ّ
أي مدربني؟ من هي هذه ال��وردة التي
ق �ف��زت م��ن دوح ��ة ل�ت�ف��وح ف��ي صحراء
ال �ع��رب؟ ه��ي ب�ل��د م��ن ق��ال��وا بتواضع

تفوق الشيخ محمد
ّ
بحماسة الشباب على
خبرة المخضرمين
الشهيرين
التوقف عند
ال ّبد من ّ
عملية اختيار سفراء
الملف بطريقة ذكية
وعد الشيخ محمد
«الفيفا» بعدم تخييب
ثقة العالم التي منحت
لبالده

الشيخ محمد (والتر بياري ـ أ ب)
ال�ع��ال��م على بعد آالف الكيلومترات،
س�ي�ت�س�ن��ى ل �ه��ا م �ت��اب �ع��ة أك �ب ��ر حدث
كروي على اإلطالق في ضيافتهم».
ه ��ذا ال �ف ��وز ال �ق �ط��ري ق��وب��ل بترحيب
م ��ن ق� �ي ��ادات ري��اض �ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة رأت
أن ج�م�ي��ع دول ال�خ�ل�ي��ج م�ع�ن�ي��ة اآلن
باالستضافة.
وق � ��ال ال �ش �ي��خ أح� �م ��د ال �ف �ه ��د ،رئيس

اآلسيوي« :نحن في
املجلس األوملبي ّ
ال�خ�ل�ي��ج م�ط�ل��وب م��ن��ا ال �ش��يء الكثير
ل ��دع ��م ق �ط ��ر ف� ��ي م �ه �م �ت �ه��ا العاملية،
ودول الخليج معنية بكل ما تحمله
الكلمة م��ن معنى ب��دع��م االستضافة
القطرية».
أما شقيقه الشيخ طالل الفهد ،رئيس
االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ،فقال

بدوره «فوز قطر باستضافة نهائيات
ك� � ��أس ال � �ع ��ال ��م  2022ه � ��و ف� � ��وز لكل
الخليج ،بل فوز لكل العرب ،واملطلوب
ح��ال�ي��ًا م��ن االت� �ح ��ادات ال�ع��رب�ي��ة على
وج��ه العموم واالت �ح��ادات الخليجية
وحكوماتها الوقوف إلى جانب قطر
في كل ما يدعم استضافتها ،لنباهي
العالم بأسره».

«ن �ع��دك��م  ...ل ��ن ت �ن��دم��وا ع �ل��ى ثقتكم
بنا» .صغيرة كبيرة ّ
حولت العواطف
ال �ع��رب �ي��ة م��ن ف� ��راغ اإلن �ش ��اء ال ��ى عمل
مخطط بعقول عصرية علمية تقود
الى االنتصار ،في دوائر الهزائم.
وج � ��ذب � ��ت أص � ��وات � ��ًا م � ��ن ه� � ��ذا العالم
املتناحر لتحترمه وت�ص� ّ�وت ل��هً ،لبلد
ّ
جرب رجاله النجاح والتحدي قبال.
نعم مانديال ،أيها الثائر املنتصر «إن
الرياضة ق��ادرة أيضًا على التغيير»،
تغيير ال��رؤي��ة وال��رؤى .فرجل ق��ال في
بلدي ،بلد الصمود واالنتصار ووقف
مع من قاوم وانتصر ،يقدر أن يخوض
مع رجاله معركة رياضية حضارية،
فيقاوم وينتصر .كم نحن بحاجة الى
انتصار في هذا الوطن الكبير التائه.
شكرًا قطر  ...شكرًا ملن أهدى انتصاره
الى الجميع.

أم��ا رئ�ي��س االت�ح��اد اإلم��ارات��ي محمد
خلفان ال��رم�ي�ث��ي ،ف��أوض��ح« :م��ن دون
ش��ك إن��ه ف��وز ل�ك��ل ال�خ�ل�ي��ج» ،مضيفًا:
«ق�ط��ر واج�ه��ة ح�ض��اري��ة خليجية في
التنظيم ،وكما أبدعت في السابق في
تنظيم املناسبات الرياضية الكبرى،
ستنجح بدرجة امتياز في استضافة
كأس العالم .»2022
ك��ذل��ك أع ��رب األم �ي��ر س�ل�ط��ان ب��ن فهد
رئيس االتحادين العربي والسعودي
لكرة القدم عن ثقته بقدرة قطر على
تنظيم مونديال .2022
وقال سلطان بن فهد في تصريح إلى
تلفزيون «ال��دوري والكأس» القطري:
«أثق كل الثقة بقدرة قطر على تنظيم
ك � ��أس ع ��ال ��م ع �ل ��ى أع� �ل ��ى مستوى»،
مضيفًا« :ق�ط��ر تمثل ال ��دول العربية،
وأي � �ض� ��ًا اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ،ون �ت �م �ن��ى لها
التوفيق في التنظيم».
وتابع« :تابعت عملية التصويت على
ال �ه��واء م�ب��اش��رة حتى سمعنا الخبر
ال �س �ع �ي��د ب� �ف ��وز ّق �ط��ر ب �ت �ن �ظ �ي��م كأس
ال�ع��ال��م  .2022أه��ن��ئ أم�ي��ر قطر وولي
عهده والشعب القطري».
وأضاف« :ما قامت به قطر عمل جيد
ومتقن على مدار السنة املاضية ،حتى
اس �ت �ط��اع��ت ال� �ف ��وز ب� �ج ��دارة بتنظيم
امل��ون��دي��ال» .وأب� ��رق ال��رئ�ي��س اليمني
ع�ل��ي ع�ب� ّ�د ال�ل��ه ص��ال��ح إل��ى أم�ي��ر قطر
أيضًا مهنئًا «بالفوز الكبير واملستحق
ال� ��ذي ح�ق�ق�ت��ه دول� ��ة ق �ط��ر ك� ��أول دولة
عربية وش��رق أوسطية ،وال��ذي يمثل
ثمرة الجهود الكبيرة واملميزة على
أك�ث��ر م��ن صعيد ل�ل�ف��وز ب�ه��ذا النصر
الرياضي العاملي الكبير».
(األخبار ،وكاالت)

أصداء مونديالية
راض عن الخيارين
بالتر ٍ
أبدى رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم،
السويسري جوزف بالتر ،رضاه التام عن
النتائج التي ّأدت إليها عملية التصويت
الستضافة كأسي العالم  2018و 2022في
كل من روسيا وقطر على التوالي.
وقال بالتر« :سنسافر الى دولتني جديدتني
بالكامل .لم يسبق أن أقيمت كأس العالم
في السابق في روسيا أو في أي مكان من
أوروبا الشرقية» .وأضاف «األمر نفسه
ينطبق على منطقة الشرق االوسط والعالم
العربي اللذين ينتظران الفرصة منذ فترة
طويلة».

زيدان سعيد جدًا بفوز قطر
يخف النجم الفرنسي زين الدين زيدان،
لم ِ
أحد سفراء ملف قطر ،سعادته الكبيرة بفوز
الدولة الخليجية بشرف استضافة املونديال.
وقال زيدان« :بالطبع أنا سعيد جدًا بفوز
دولة قطر بشرف االستضافة ،ألنها تمثل
العالم العربي الطموح» .ورأى زيدان أن منح
الفرصة لقطر الستضافة كأس العالم
«هو أمر في منتهى االهمية ملنطقة الشرق
االوسط بأسرها».
وعن خسارة امللف االسباني ـ البرتغالي ،قال
«زيزو»« :إنه أمر ّ
مخيب لآلمال بالنسبة الى
إسبانيا ،وأنا حزين من أجلهم».

خيبة أمل إنكليزية كبيرة
ّ
صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون بأنه أصيب «بخيبة مريرة» ،وقال:
«األمر محزن جدًا .لم ننظم املونديال منذ
والدتي (في تشرين االول ،أي بعد  3اشهر
من املونديال الوحيد الذي نظمته انكلترا
واحرزت الكأس عام  .)1966كنت آمل أن
تتغير االمور ،لكن لم يكن ذلك هذه املرة».
من جانبه ،أعرب االمير وليام عن «خيبة امل
كبيرة وحزن شديد» ،وقال« :قدمنا ملفًا
قويًا جدًا ،لكن لالسف لم تسر األمور كما
كنا نشتهي» .ولم تكن حال نجم كرة القدم
ديفيد بيكام ،سفير ملف ترشيح انكلترا،
ً
أفضل حاال ،وقال «قمنا بكل ما نستطيع.
ترشيحنا ال يمكن ان يكون افضل من ذلك.
ّ
هذا أمر ّ
مخيب ،وأهنئ روسيا وقطر .إنهما
دولتان مهمتان جدًا ،وسيكون الفيفا فخورًا
بهذا االختيار».

ّ
بـ«السيئ»
أوباما يصف اختيار قطر

• مونديال • 2018

شرق أوروبا يرى نور كأس العالم في روسيا 2018
للمرة األولى في تاريخها ،حظيت روسيا بشرف
استضافة كأس العالم لكرة القدم عام  ،2018كما
باتت أول دول��ة م��ن أوروب��ا الشرقية تحقق هذا
اإلنجاز التاريخي.
وتنافست روسيا على االستضافة مع إنكلترا
وملف مشترك إلسبانيا والبرتغال وآخر لهولندا
وج��ارت �ه��ا ب�ل�ج�ي�ك��ا ،وق��د ت�ف� ّ�وق��ت ع�ل��ى إسبانيا
والبرتغال بـ  13صوتًا مقابل  7أصوات في الدور
الثاني من عملية التصويت.
وعقب فوز بالده بحق االستضافة ،أعلن رئيس
ال ��وزراء ال��روس��ي فالديمير بوتني أن��ه سيتوجه
القدم
ال��ى زي��وري��خ لشكر االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة
ً
على اختيار بالده لتنظيم مونديال  ،2018قائال:
«روسيا تحب كرة القدم وهي تملك كل ما يلزم
ل�ت�ن�ظ�ي��م م��ون��دي��ال  2018ال �ت��ي س�ت �ق��ام بأفضل
املستويات» ،مؤكدًا أن القرار ّ
يشرف هذا البلد.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ك�ت��ب ال��رئ�ي��س دي�م�ي�ت��ري مدفيديف

ً
نائب رئيس ال��وزراء الروسي إيغور شوفالوف حامال
الكأس (والتر بياري  -أ ب)

بعد إع�لان ف��وز ب�لاده «النصر» في رسالة على
موقع «تويتر» ،مضيفًا« :سنستضيف مونديال
ّ
 .2018اآلن يجب أن نستعد كما يجب لتنظيم
كأس العالم.
ويحمل اختيار روسيا طابعًا سياسيًا بامتياز
ّ
ألن �ه��ا ل��م ت �ق��دم ع�ل��ى ال� ��ورق ض �م��ان��ات ق��وي��ة في
م��ا يتعلق بالبنى التحتية ،فكل ش��يء يجب أن
ي �ش� ّ�ي��د :امل�ل�اع ��ب (ب��اس �ت �ث �ن��اء م�ل�ع��ب لوجنيكي
ف��ي موسكو ال��ذي يلبي ش��روط إق��ام��ة مباريات
كأس العالم) والفنادق وشبكة النقل .لكن الدعم
الالمتناهي للسلطات الروسية وبوتني تحديدًا،
طمأن أع�ض��اء اللجنة التنفيذية للفيفا ،بعدما
أدى الزعيم الروسي دورًا اساسيًا في استضافة
مدينة سوتشي االل�ع��اب االوملبية الشتوية عام
.2014
ّ
روسيا صفعة قوية النكلترا ،مهد
نجاح
ويعد
ّ
كرة القدم ،رغم امللف القوي الذي قدمته.

رأى الرئيس االميركي باراك اوباما ان
ً
اختيار قطر بدال من الواليات املتحدة من
قبل االتحاد الدولي لكرة القدم الستضافة
مونديال  2022كان «قرارًا ّ
سيئًا».
وصرح أوباما لصحافيني لدى خروجه من
البيت االبيض الستقبال حكام الواليات
االميركية «أعتقد بأنه قرار ّ
سيئ».

ّ
دل بوسكي يهنئ روسيا وقطر
رأى مدرب منتخب اسبانيا لكرة القدم،
فيسنتي دل بوسكي ،بعد إعالن الدولتني
اللتني ستنظمان مونديالي  2018و ،2022أن
ّ
بالده ّ
«لبت جميع الشروط» ،مهنئًا روسيا
وقطر .وقال دل بوسكي ،الذي قدمت بالده
ملفًا مشتركًا مع البرتغال بعد حضوره
عملية التصويت في زيوريخ« :أعتقد بأننا
ّلبينا جميع الشروط لتنظيم هذا املونديال
( ،)2018لكن يبدو أن لدى أعضاء اللجنة
التنفيذية معايير تختلف عن معاييرنا».

