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افتتح الروسي دانييل ميدفيديف باكورة ألقابه 
هذا العام بالتتويج بلقب بطولة صوفيا املفتوحة 
للتنس، إثر فوزه في النهائي على املجري مارتون 

فوكسوفيكس بمجموعتني دون رد. واحتاج 
الروسي الشاب )22 عامًا( إلى ساعة و21 دقيقة 

من أجل حسم األمور لصالحه بنتيجة )6 - 4( 
و)6 - 3(. وُيعد هذا هو اللقب الرابع في مسيره 
املصنف الـ16 عامليًا، بعد البطوالت الثالث التي 

توج بها العام املاضي.

قال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بعد 
سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي، إن وضعه 

في »الليغا« ال يزال كما هو وإنه ُمحافظ على 
الصدارة. وصرح فالفيردي: »هناك أسابيع 

تحصد فيها الكثير من النقاط وأسابيع أخرى 
ال تستطيع ذلك، البطولة طويلة وينبغي أن 

ننتظر«. وأضاف: »في الشوط األول لم نصل كثيرًا 
إلى مرمى، ولكن في الثاني نجحنا في إجبارهم 

على التراجع، لكننا لم نحظ بفرص كثيرة«.

عاد الفرنسي املخضرم جو ويلفريد تسونغا 
للتتويج باأللقاب من جديد، بعد أن حصد 

لقب بطولة مونبلييه املفتوحة للتنس بفوزه 
في النهائي على مواطنه بيير هوغو هربرت 

بمجموعتني دون رد. واستغرق صاحب الـ33 عاما 
ساعة و13 دقيقة من أجل الفوز في اللقاء )6 - 4( 
و)6 - 2(. وُيعد هذا هو أول لقب لالعب الفرنسي 

املخضرم منذ عامني، والذي ابتعد عن املالعب 
لفترات طويلة بداعي تكرار اإلصابات.

ميدفيديف يهزم 
فوكسوفيكس ويتوج 

بلقب بطولة صوفيا

فالفيردي بعد 
التعادل: برشلونة ال يزال 

في الصدارة

تسونغا يعود 
لحصد األلقاب 

في بطولة مونبلييه

أعلنت السلطات 
التايالندية أنها 
سُتفرج عن 
الالعب البحريني 
حكيم العريبي 
الذي كان 
ُمحتجزًا منذ أكثر 
من شهرين حتى 
اآلن، وذلك بعد 
أن قررت البحرين 
سحب طلب 
تسلم الالعب من 
أجل تنفيذ حكم 
بالسجن صادر 
بحقه،على 
خلفية ُتهمة 
االعتداء على 
مركز شرطة. 
وفي هذا 
اإلطار كشفت 
النيابة العامة 
التايالندية أن 
وزارة الخارجية 
البحرينية طلبت 
من نظيرتها 
التايالندية سحب 
طلب التسلم 
رسميًا.
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الدوحة ــ محمد السعو

تــبــدي دولـــة قــطــر اهــتــمــامــا كبيرا 
ــالـــريـــاضـــة والــــريــــاضــــيــــن، فــهــي  بـ
الدولة العربية األولى التي تستعد 
العالم  كــأس  فــي  تاريخية  نسخة  الحتضان 
لــكــرة الــقــدم املــقــررة عــام 2022، ألول مــرة في 
الشرق األوسط والوطن العربي كأكبر حدث 
عاملي في العالم بأسره، ناهيك عن أنها باتت 
في  والرياضين  للبطوالت  قبلة  سنن  منذ 
آن. وتخصص قطر يومًا رياضيًا سنويًا، هو 
الثالثاء من األسبوع الثاني من شهر فبراير/
شباط من كل عام، يتم فيه تشجيع الجميع 
خـــالل هـــذا الــيــوم عــلــى املــشــاركــة فــي أنشطة 
رياضية مــع أفـــراد األســـرة والــزمــالء وجميع 
فئات املجتمع، إذ أقيم أول يــوم رياضي في 
دولة قطر في عام 2012، وتم تخصيص هذا 
الــيــوم ملــمــارســة األنــشــطــة الرياضية مــن قبل 
مواطني البالد. ويهدف اليوم الرياضي إلى 
املحلي  املجتمع  وتثقيف  للرياضة  الترويج 
حــول الطرق التي تــؤدي إلــى تقليل املخاطر 
الــصــحــيــة املــرتــبــطــة بــأســلــوب الــحــيــاة وقــلــة 
الــحــركــة، كما يعطي الــيــوم الــريــاضــي فرصة 
للتنفس برئة الرياضة التي تحظى بأهمية 

منقطعة النظير في دولة قطر.

»يوم رياضي« على وقع االنتصار 
التاريخي ببطولة كأس آسيا

ــريـــاضـــي طــعــم مختلف  وســـيـــكـــون لــلــيــوم الـ
تماما، ذلــك أنــه يتزامن بعد أيــام من تتويج 
املنتخب القطري لكرة القدم بطال لكأس أمم 
ــارات، وهــو  ــ ــ آســيــا 2019 الــتــي جـــرت فـــي اإلمـ
ــــذي جــعــل الــعــنــابــي  االنـــتـــصـــار الــتــاريــخــي الـ
الــقــطــري يــتــربــع عــلــى عـــرش الــكــرة اآلســيــويــة 
ألول مـــرة فــي تــاريــخــه حينما هـــزم الــيــابــان 
في النهائي 3-1 في مشاركة سطرت بأحرف 
ــتـــاريـــخ واحــتــفــلــت  مـــن ذهــــب فـــي ســـجـــالت الـ

اليوم الرياضي لدولة قـطر
استثنائيًا  يومًا  قطر،  لدولة  الرياضي  اليوم  يعّد 
لعشاق الرياضة من ممارسيها أو محبيها ولمن 
األهداف  أنه يوم مثالي،  أيضًا، ذلك  يتابعونها  ال 

وينتظره  الصعد،  جميع  على  متعددة  منه 
الذي  العربي  البلد  أرجاء  في  الكبير  قبل  الصغير 
يتأهب لمزيد من اآلمال الرياضية والنجاحات التي 

»العنابي«  القدم  كرة  منتخب  تتويج  آخرها  كان 
رغم  اإلمارات،  في   2019 آسيا  أمم  كأس  بلقب 

الحصار الجائر المفروض على البالد
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تقرير

فــيــه قــطــر بــاإلنــجــاز الـــذي تحقق فــي بطولة 
استثنائية قدمت لنا جيال جديدا ومشروعا 
في  للمشاركة  يستعد  للغاية  ناجحا  عربيا 
أهــم الــبــطــوالت على غـــرار املــشــاركــة املرتقبة 
في بطولة كوبا أميركا في البرازيل، وكذلك 

املشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
وال تــقــتــصــر إنـــجـــازات قــطــر عــلــى كـــرة الــقــدم 
فـــحـــســـب، بــــل شـــمـــلـــت الـــعـــديـــد مــــن األلــــعــــاب 
الــريــاضــيــة، بـــل تـــصـــدرت مــنــتــخــبــات عــديــدة 
مراكز متقّدمة في مختلف البطوالت العربية 
الجائر  الــحــصــار  رغـــم  والــدولــيــة  الخليجية 
املفروض على قطر منذ أكثر من عام ونصف 
الــتــألــق القطري  لــم يقف ليمنع  الـــذي  الــعــام، 
عربيا ودوليا، والدليل ما حدث خالل بطولة 
ــارات  ــ ــم آســـيـــا األخـــيـــرة حـــن مـــارســـت اإلمــ أمــ
شــتــى الـــطـــرق إليـــقـــاف الــطــمــوحــات الــقــطــريــة 
التي كانت أقوى من الحصار ودوله وتخطت 

آفاق النجومية والتألق.

كيف يقضي القطريون 
والمقيمون اليوم الرياضي؟

تــقــوم الــعــديــد مـــن وزارات الـــدولـــة وشــركــات 
القطاع الخاص في قطر بتنظيم العديد من 
وللجمهور  ملوظفيها  الرياضية  الفعاليات 
العام، وتشارك مختلف تلك املؤسسات على 
حمد  ومؤسسة  العامة  الصحة  وزارة  غـــرار 
وأسباير  القطرية  األوملبية  واللجنة  الطبية 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن الــهــيــئــات  ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ زون بـ
بلعب  جميعها  تقوم  إذ  األخـــرى،  الرياضية 
دور بــارز في العديد من الفعاليات في كافة 
أنــحــاء دولـــة قــطــر، وتـــتـــراوح الــفــعــالــيــات بن 
كرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو 
وركــــوب الـــدرجـــات الــهــوائــيــة والــســبــاحــة، مع 
الـــعـــديـــد مـــن األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة املــجــانــيــة 

واملسابقات الترفيهية املتاحة للجميع.
أنــه فرصة  أيضا على  اليوم  لهذا  ُينظر  كما 
ــمـــع مـــــن خـــالل  ــتـ لـــلـــتـــقـــريـــب بـــــن فــــئــــات املـــجـ
الــريــاضــة، اعــتــمــادا عــلــى املـــبـــادئ الــريــاضــيــة 
الفريق والــوحــدة واالنــدمــاج  بــنــاء روح  مثل 
واملــــشــــاركــــة والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة والــصــحــيــة، 
العديدة في  الرياضية  وباإلضافة لألنشطة 
جميع أنــحــاء الــدولــة، يــركــز الــيــوم الرياضي 
ــة أيـــضـــا عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــقـــطـــريـــة مــن  ــلـــدولـ لـ
خالل بطولة التجديف بقوارب »الشواحف« 
التقليدية، التي تعمل بمثابة تذكير بالتراث 
الرياضي في دولــة قطر والــدور الــذي لعبته 

في تطور الدولة.
الرياضية  الفعاليات  أهــم  استعراض  ولــدى 
والـــريـــاضـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــقـــدمـــهـــا  الــــتــــي 
القطرية واالتحاد القطري للرياضة للجميع 
خـــالل الـــيـــوم الــريــاضــي لــلــدولــة فـــي نسخته 
الثامنة؛ نجد على سبيل املثال تنظيم بطولة 
»دوري شباب قطر لكرة القدم«، وهي بطولة 
يبلغ عدد الفرق املشاركة في النسخة الرابعة 
الــدوحــة  اســتــاد  فــي  فريقا وستقام  منها 15 
ــاء  ــعــ ــاء وأربــ ــل يـــــوم ثــــالثــ ــة كــ ــيـ ونـــــــادي املـــرخـ
مــن كــل أســـبـــوع، بــمــعــدل ثـــالث مــبــاريــات في 
اليوم، وستلعب مباريات بنظام الدوري من 
ــــل مــن كل  دور واحـــد ويــتــأهــل األربـــعـــة األوائـ

مجموعة للعب بنظام خروج املغلوب. 
ــبـــارا مـــن يــــوم غد  ــتـ وســتــنــطــلــق الــبــطــولــة اعـ
الرياضي مباشرة علما  اليوم  األربــعــاء بعد 
املــبــاراة فيها سيكون 25  بــأن توقيت شــوط 
دقــيــقــة فــقــط، وتـــم تــخــصــيــص جـــوائـــز مالية 
للنسخة  الجوائز  رفــع قيمة  تم  للفائزين بل 
الحالية للبطولة بنسبة 40 في املائة وبلغت 
قيمة جوائزها 200 ألــف ريــال قــطــري، وذلــك 
كما  الــريــاضــة..  ممارسة  على  الشباب  لحث 
شهدت البطولة زيادة عدد املشاركن من 220 

أيضا  وتنطلق  العــب حاليا.   300 إلــى  العبا 
الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة فـــي أهــم 
منشأة ريــاضــيــة فــي الــبــالد وهــي »إســبــايــر« 
املتاحة الستقبال  اإلمكانيات  واملجهزة بكل 
ــة الـــريـــاضـــيـــة، كـــمـــا ســـتـــكـــون هــنــاك  األنـــشـــطـ
فعاليات مميزة في كتارا والكورنيش، أضف 
القطرية ستكون  إلــى هــذا أن جميع األنــديــة 
ســـاحـــات مــخــصــصــة لــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات 
الــريــاضــيــة لــلــعــامــة وكــذلــك الــحــدائــق العامة 
في مختلف البالد ستكون مهيأة الستقبال 
الرياضي، والتي  باليوم  الرياضية  األحــداث 
ســتــكــون فــيــهــا املــنــافــســات مــمــزوجــة بطابع 

أسري من أجل األطفال أيضا.

مونديال 2022... أكبر نجاح رياضي
ولم يكن لقطر إنجازات رياضية في املالعب 
فحسب، بل شكلت استضافة مونديال 2022 
أكبر نجاح وهو النجاح الــذي بــدأت فصوله 
تنمو منذ اللحظة األولى لتسلم مهمة إسناد 

الــعــالــم، حن  بطولة مهمة جــدا بحجم كــأس 
حــظــيــت قـــطـــر بـــشـــرف االســـتـــضـــافـــة فــــي عـــام 
املــالعــب  عــلــى تهيئة  الــعــمــل  فــتــواصــل   ،2010
واالستادات بطريقة خرافية ومميزة ولم يؤثر 
الحصار الجائر على البالد، فتسارعت وتيرة 
والطرق  واملالعب  التحتية  البنية  في  الثورة 
الستضافة الحدث التاريخي في الفترة من 21 
18 ديسمبر/ الثاني وحتى  نوفمبر/تشرين 
كانون األول من عام 2022. وتتواصل وتيرة 
العمل في ذات الوقت من أجل استكمال بناء 
ثمانية استادات ُمصممة وفق معايير عاملية 

A

»يوم رياضي« على 
وقع التتويج التاريخي 

بلقب كأس آسيا

الســتــضــافــة املـــونـــديـــال، وهـــي اســتــاد الــوكــرة 
واســـتـــاد الــبــيــت فـــي مــديــنــة الـــخـــور واســـتـــاد 
واســتــاد  الـــريـــان  واســـتـــاد  التعليمية  املــديــنــة 
الــثــمــامــة، واســتــاد لوسيل واســتــاد راس أبو 
عبود واســتــاد خليفة الــدولــي، أول اســتــادات 

البطولة جاهزية بشكل تام.
ــداد البنى  وانــتــقــلــت الــبــطــولــة مــن مــرحــلــة إعــ
ــة لـــلـــبـــطـــولـــة، إلـــــى مــرحــلــة  ــ ــــالزمـ الــتــحــتــيــة الـ
الخطط  عــلــى  والــتــركــيــز  والتسليم  التنظيم 
التشغيلية للبطولة، وهو ما تجسد حينما 
كشفت قطر عــن شــراكــة جــديــدة بينها وبن 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( بــاســم 
»كأس العالم فيفا قطر 2022 ذ.م.م.«، لتتولى 
مهام تنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة القدم 
ــــالن عن  فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. وقـــد جـــرى اإلعـ
الدوحة  القطرية  العاصمة  في  الشراكة  هذه 
خالل أول اجتماع ملجلس إدارة »كأس العالم 
أعــضــاء.  مــن تسعة  املــؤلــف  فيفا قطر 2022« 
وتــجــســد هـــذه الــشــراكــة أحـــد مــحــاور الــرؤيــة 

املــشــتــركــة لـــدولـــة قــطــر مــتــمــثــلــة فـــي الــلــجــنــة 
الــدولــي  واالتــحــاد  واإلرث  للمشاريع  العليا 
لكرة القدم )فيفا( بتشكيل كيان واحد يهدف 
لــتــســهــيــل آلــيــة تــشــغــيــل واســتــضــافــة بــطــولــة 
كأس العالم لكرة القدم في قطر. وتتطلع هذه 
الشراكة إلى االستفادة القصوى من إمكانات 
ومــعــرفــة الــلــجــنــة املــحــلــيــة املــنــظــمــة والــلــجــنــة 
العليا للمشاريع واإلرث في تنظيم فعاليات 
فــوز ملف قطر  وأحـــداث رياضية كبرى منذ 
بحق استضافة املونديال عام 2010، وخبرة 
االتــحــاد الــدولــي الــواســعــة فــي مــجــال تنظيم 

بطوالت كأس العالم لكرة القدم. 
وسُتسهم هذه الشراكة في إثراء استعدادات 
دولــــة قــطــر الســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــقــدم عــام 2022 خــاصــة فــي مــا يتعلق 
واملــســؤولــن.  والــالعــبــن  املشجعن  بتجربة 
إلــــى جــانــب ذلــــك، ســتــواصــل الــلــجــنــة العليا 
إدارة  فــــــي  مــــهــــامــــهــــا  واإلرث  ــلــــمــــشــــاريــــع  لــ
الــبــنــيــة التحتية  تـــطـــور مــشــاريــع  ومــتــابــعــة 

اإلرث  ومشاريع   ،2022 قطر  لبطولة  الالزمة 
املصاحبة لها. وسيتألف مجلس إدارة »كأس 
الـــذوادي،  2022« من حسن  فيفا قطر  العالم 
األمن العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث 
ــالـــم فــيــفــا قــطــر  ــة »كــــــأس الـــعـ ــراكــ ــيــــس شــ ورئــ
الــعــامــة  األمــيــنــة  2022«، وفــاطــمــة ســــامــــورا، 
لـــ )فــيــفــا(، وزفــونــيــمــيــر بـــوبـــان، نــائــب األمــن 
ــــن الــعــام  ــر بـــيـــل، نـــائـــب األمـ ــديــ الـــعـــام، وآالســ
ــولــــن ســـمـــيـــث، كــبــيــر  ــاد الـــــدولـــــي، وكــ لـــالتـــحـ
مــســؤولــي الــبــطــوالت والــفــعــالــيــات لـــدى فيفا 
واملدير العام لشراكة »كأس العالم فيفا قطر 
مجموعة  رئــيــس  الــخــاطــر،  ونـــاصـــر   ،»2022
العليا  اللجنة  البطولة في  تجربة وجاهزية 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــراكــة »كــــأس الــعــالــم 
املــهــنــدي، نائب  قــطــر 2022«، وســعــود  فــيــفــا 
رئـــيـــس االتـــحـــاد الـــقـــطـــري، ويـــاســـر الــجــمــال، 
رئيس مكتب العمليات ونائب رئيس املكتب 
غارسيا  وإيميلو  العليا،  اللجنة  فــي  الفني 

سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية.

أيوب الحديثي

تحتفي دولة قطر باليوم الرياضي السنوي، 
الذي يأتي تزامنًا مع استمرار االحتفال 

بإنجاز املنتخب القطري األول لكرة القدم، 
بفوزه بلقب بطولة كأس أمم آسيا 2019، 
للمرة األولى في تاريخه. ويأتي هذا اليوم 

امتدادًا لنجاح الدولة ورؤية قطر الرياضية، 
في ظل العديد من اإلنجازات على مستوى 

الرياضات كافة، إضافة إلى مواصلة 
التحضير للحدث األبرز، وهو استضافة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتطمح دولة قطر من خالل ذلك، إلى بناء 
جيل رياضي قادر على مجاراة أبرز دول 
العالم في القطاع الرياضي، في الوقت الذي 
بدأت فيه بجني ثمار ما زرعت، من خالل 
حصد لقب القارة الصفراء على مستوى 

كرة القدم، إضافة إلى العديد من اإلنجازات 
في رياضات ألعاب القوى، وكذلك كرة اليد.

وتواصلت التحضيرات على قدم وساق 
للفعاليات التي ستقدم خالل اليوم 

الرياضي للدولة، من خالل فعاليات مبتكرة 
سيشهدها اليوم الرياضي للمرة األولى في 

مواقع مختلفة، وأبرزها حدائق أكاديمية 
أسباير.

ويجذب هذ اليوم العديد من املواطنني 
واملقيمني، للمشاركة في فعالياته، في الوقت 
الذي تطمح فيه الكثير من الدول، إلى السير 

على خطى قطر، في إقامة يوم خاص 
للرياضة.

ويقدم اليوم الرياضي رسالة محبة 
وسالم، ويؤكد على طبيعة العالقة املميزة 
التي تربط الجميع، من خالل نشر ثقافة 
االحترام املتبادل، والروح الرياضية على 

أرض هذا الوطن املعطاء.
ويكشف اليوم الرياضي، قدرة الدولة على 

استضافة العديد من األحداث الرياضية 
املختلفة، في الوقت الذي كانت فيه قطر 
محطة للعديد من البطوالت العاملية، بعد 

استضافتها ألحداث بارزة على مستوى 
العديد من الرياضات.

ويمنح هذا اليوم، أهمية كبيرة للرياضة 
وذلك بتحويلها إلى نشاط اجتماعي، 

من خالل رؤية قطر 2030، والتي تطمح 
إلى احتالل مكانة مميزة ضمن الخارطة 

الرياضية على مستوى دول العالم.

الدوحة ــ العربي الجديد

تستضيف دولــــة قــطــر الــعــديــد مــن األحــــداث 
الرياضين  ِقبلة  ستجعلها  التي  الرياضية 
اللجنة  كشفت  بعدما  األلــعــاب،  مختلف  فــي 
ــقـــطـــريـــة عــــن رزنـــــامـــــة األحـــــــداث  ــة الـ ــيــ ــبــ األوملــ
ستستضيفها  الــتــي  الرياضية  والفعاليات 
االتـــحـــادات والــهــيــئــات الــريــاضــيــة فــي الــدولــة 

خالل الفترة القادمة من العام الحالي 2019.
وتضمنت القائمة 58 حدثا وفعالية رياضية 
ــتـــان، هـــمـــا الــجــولــة  ــيـ أبــــرزهــــا بـــطـــولـــتـــان عـــاملـ
الــعــاملــيــة املــفــتــوحــة لــلــكــرة الــطــائــرة الشاطئية 
القطري  االتــحــاد  أوبــن( والتي ينظمها  )قطر 
للعبة في الحي الثقافي »كتارا« خالل الفترة 
من 12 وحتى 16 مــارس/آذار، والحدث األبرز 
ــو بــطــولــة  واألكــــبــــر عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم وهــ
العالم أللعاب القوى 2019 على استاد خليفة 

الدولي  للناشئن لالسكواش بمجمع خليفة 
من 19-21 مــارس، بطولة غــرب آسيا للرجبي 
ــيــــدات( بــأســبــايــر مـــن 2-5 إبـــريـــل،  )رجـــــال وســ
بطولة قطر اآلسيوية األولى للناشئن للتنس 

بمجمع خليفة الدولي من 8-12 إبريل.
كــمــا تــتــضــمــن أيـــضـــا بــطــولــة قــطــر اآلســيــويــة 
الــثــانــيــة لــلــنــاشــئــن لــلــتــنــس بــمــجــمــع خليفة 
الدولي من 15-19 إبريل، بطولة آسيا أللعاب 
الــــقــــوى بـــاســـتـــاد خــلــيــفــة  مــــن 21-24 إبـــريـــل، 
اليد  لكرة   2020 ألوملبياد  املؤهلة  التصفيات 
أكتوبر،   27-17 من  الرياضية  الدحيل  بصالة 
بمجمع  للرماية  الشاملة   14 الـــ  آســيــا  بطولة 
مـــن 3-11 نوفمبر،  لــلــرمــايــة  لــوســيــل  مــيــاديــن 
والــبــطــولــة اآلســيــويــة املــغــلــقــة لــألبــطــال تحت 
من  الـــدولـــي  خليفة  بمجمع  للتنس  ســنــة   19
4-9 نوفمبر، بطولة قطر اآلسيوية للناشئن 
لــلــتــنــس بــمــجــمــع خــلــيــفــة الــــدولــــي مـــن 16-11 
نــوفــمــبــر، الــبــطــولــة اآلســيــويــة لــلــكــرة الــطــائــرة 
الشاطئية من  الشاطئية على مالعب أسباير 
27 نوفمبر 1 ديسمبر، وبطولة قطر اآلسيوية 
لفرق الناشئن للتنس بمجمع خليفة الدولي 
من 23-28 ديسمبر. ومن املقرر أن تستضيف 
الدوحة ثالث بطوالت على املستوى الخليجي 
خالل عام 2019، وهي بطولة مجلس التعاون 
ــعـــاشـــرة لــلــنــاشــئــن والـــســـابـــعـــة لــلــنــاشــئــات  الـ

الدولي خالل شهر سبتمبر/أيلول القادم.كما 
تتضمن31 بطولة دولية منها ما نظم فعليا 
للمبارزة  الــكــبــرى  الــجــائــزة  غـــرار بطولة  على 
الــــتــــي نـــظـــمـــت شـــهـــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
توتال  قطر  وكــذلــك بطولة  بأسباير،  املــاضــي 
املــفــتــوحــة لــلــتــنــس لــلــســيــدات الـــتـــي انــطــلــقــت 
الحالي  فــبــرايــر/ شــبــاط   16 االثــنــن وتختتم 

بمجمع خليفة الدولي للتنس واالسكواش.
لهواة  املفتوحة  العاملية  البطولة  قطر  وتنظم 
بـــنـــادي  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  مــــن 16-14  الـــغـــولـــف 
ــة لــلــغــولــف، وســلــســلــة بــطــولــة الــعــالــم  ــدوحــ الــ
للسباحة في املياه املفتوحة بكورنيش الدوحة 
يـــوم 16 فــبــرايــر، وبــطــولــة ســيــف األمـــيـــر لقفز 
الحواجز للفروسية بميادين االتحاد القطري 
لــلــفــروســيــة مـــن 21-23 فــبــرايــر، وبــطــولــة قطر 
األولـــــى لــلــرجــال لـــالســـكـــواش بــمــجــمــع خليفة 
الدولي من 24 27 فبراير، وكــأس قطر الدولي 
لقوة التحمل للفروسية في القرية املاراثونية 
بسيلن من 28 فبراير 2مارس/آذار. كما سيتم 
ــــى لــالتــحــاد الــدولــي  تنظيم بــطــولــة قــطــر األولـ
للتنس للرجال بمجمع خليفة الدولي من9-4 
الدولي  الثانية لالتحاد  مــارس، وبطولة قطر 
للتنس للرجال بمجمع خليفة الدولي من 11 
16مــارس. كما تشمل البطوالت الدولية للعام 
الـــجـــاري أيـــضـــا بــطــولــة قــطــر الـــدولـــيـــة األولــــى 

أللــعــاب الــقــوى بــنــادي قطر مــن 20 22 فبراير، 
بطولة الخليج تحت 16 سنة وتحت 12 سنة 
للتنس بمجمع خليفة الدولي من 22-26 إبريل، 
ودورة كأس الخليج العربي الـ 24 لكرة القدم 
على مــالعــب الــدوحــة فــي الــفــتــرة مــن ديسمبر 
األحـــداث  أهــم  2019 وحتى يناير 2020. وأمـــا 
املحلية املدرجة في الرزنامة فهي نهائي كأس 
األمــيــر لــكــرة الــســلــة بــصــالــة نـــادي الــغــرافــة 30 
اليد بصالة  إبــريــل، نهائي كــأس األمــيــر لكرة 
الدحيل الرياضية 1 مايو، نهائي كأس األمير 
لــكــرة الــقــدم بــاســتــاد خليفة 11 مــايــو، نهائي 
كــأس األمــيــر للكرة الــطــائــرة 17 مــايــو، نهائي 
كأس قطر لكرة السلة بصالة نادي الغرافة 30 
مارس، نهائي كأس قطر للكرة الطائرة بصالة 
الخامس  فــي  الطائرة  للكرة  القطري  االتــحــاد 
من إبريل، ونهائي كأس قطر لكرة القدم بنادي 
إبريل، ونهائي كأس قطر  الرياضي 17  السد 
لكرة اليد بصالة الدحيل الرياضية 22 إبريل. 

الجدير بالذكر أن قائمة الفعاليات واألحداث 
ــام تـــزيـــد عـــلـــى مــجــمــوع  ــعــ ــذا الــ ــ الـــريـــاضـــيـــة هـ
الــبــطــوالت الــتــي نظمت الــعــالــم املــاضــي بـــ 18 
فعالية وبــطــولــة ريــاضــيــة، حــيــث شــهــد الــعــام 
املاضي تنظيم ما مجموعه 40 بطولة توزعت 
بـــــن مـــحـــلـــيـــة وخـــلـــيـــجـــيـــة وآســــيــــويــــة وثـــــالث 

بطوالت عاملية.

للشباب للتنس بمجمع خليفة الدولي من 18-
23 مارس، ناهيك عن استضافة النسخة 12 من 
كــأس العالم للجمباز الفني )رجــال وسيدات( 

وتقام في أكاديمية أسباير من 20- 23 مارس.
الطاولة  لــكــرة  الــدولــيــة  قطر  بطولة  وستنظم 
بن حمد  علي  على صالة  املحترفن  لجوالت 

تــقــام بطولة  فيما  مـــارس،   31-26 مــن  العطية 
الــدوري املاسي أللعاب القوى باستاد خليفة 
يوم 3 مايو/أيار املقبل، وبطولة قطر الثانية 
لـــالســـكـــواش بمجمع  لـــلـــرجـــال  ــاتــــااليــــت«  »ســ
خــلــيــفــة الـــدولـــي مـــن 23-26 يــونــيــو/حــزيــران. 
وتـــنـــظـــم بـــطـــولـــة قـــطـــر الـــثـــالـــثـــة »ســـاتـــااليـــت« 

للرجال لالسكواش بمجمع خليفة الدولي من 
22-25 سبتمبر، وبطولة قطر الثالثة لالتحاد 
الدولي للتنس للرجال بمجمع خليفة الدولي 
وبــطــولــة  األول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   26  21 مـــن 
للرجال  للتنس  الدولي  الرابعة لالتحاد  قطر 
بمجمع خليفة الدولي من 28 أكتوبر/تشرين 

األول حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
للمحترفن  العالم  بطولة  قطر  تحتضن  كما 
لـــالســـكـــواش بــمــجــمــع خــلــيــفــة الــــدولــــي مـــن 7- 
15 نــوفــمــبــر، وبــطــولــة كـــأس الــعــالــم للسباحة 
2019 بمجمع حمد للرياضات املائية من 9-7 
نوفمبر، وبطولة كأس قطر الدولية التأهيلية 
األول،  ديسمبر/كانون   10-5 من  األثقال  لرفع 
وبطولة قطر الخامسة لالتحاد الدولي للتنس 
بمجمع حمد الدولي من 9-14 ديسمبر، وكذلك 
بطولة قطر السادسة لالتحاد الدولي للتنس 
بــمــجــمــع حــمــد الـــدولـــي مـــن 16-21 ديــســمــبــر، 
وبطولة قطر الدولية للكاراتيه للفئات السنية 
مـــن 27-28 ديــســمــبــر، وبـــطـــولـــة كــــأس ديــفــيــز 
لــلــتــنــس بــمــجــمــع خــلــيــفــة الـــدولـــي خـــالل شهر 
إبــريــل/نــيــســان. وأمــــا عــلــى صعيد الــبــطــوالت 
اثنتا عشرة  اآلسيوية تتضمن رزنامة 2019، 
بطولة آسيوية وهي: بطولة الدوحة املفتوحة 
الدولي  للناشئن لالسكواش بمجمع خليفة 
املــفــتــوحــة  قـــطـــر  بـــطـــولـــة  مــــــــارس،  مــــن 16 18 

ِقبلة الرياضيين في 58 حدثًا وفعالية

لكرة  ــقــطــري  ال االتـــحـــاد  ــى  ــه أن
القدم استعداداته للمشاركة في 
خالل  من  وذلــك  الرياضي،  اليوم 
األنشطة  مــن  العديد  تنظيمه 
االتحاد  يحرص  والتي  والفعاليات 
األول  الموسم  منذ  إقامتها  على 
الرياضي في عام  باليوم  لالحتفال 
2011. وسينظم االتحاد الكثير من 
تعزيز  بهدف  الخاصة  الفعاليات 
القدم  ــرة  ك ممارسة  مفهوم 
أهمية  على  والتأكيد  للجميع، 
حياة.  كأسلوب  لإلنسان  الرياضة 
تخصيص  الفعاليات  وستتضمن 
جناح لكأس آسيا 2019 والتي توج 
وسيتاح  الــعــنــابــي،  منتخب  بها 
لجمهور المشاركين التقاط الصور 

التذكارية معها.

كآس آسيا 
وصور تذكارية

على هامش الحدث

قالوا
إن اليوم الرياضي يدعم من جديد األســاس األخالقي الذي تقوم عليه الرياضة بوصفها رسالة تنشر 
املحّبة واإلخاء والّروح الرياضّية واالحترام املتبادل بني كاّفة أفراد املجتمع. اليوم الرياضي يعّبر من عام 
إلى آخر عن التزام الّشعب القطري بجانب من جوانب مكتسباته التي تحققت في دولة قطر فمنحتها 

موقعا متمّيزا ضمن الخارطة الرياضّية في العالم«. 
صالح بن غانم العلي )وزير الثقافة والرياضة(

¶  ¶  ¶
ممارسة  بأهمية  الوعي  نشر  بهدف  لكتارا،  البحرية  الواجهة  على  الرياضة  ألــوان  مختلف  لتوفير  نسعى 
الرياضة وترسيخها كأسلوب حياة وسلوك صحي يومي في أجواء أسرية غامرة بالفرح والسعادة والبهجة، 

وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل من الرياضة جزءًا حيويًا في حياة كل مواطن ومقيم.
الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي )مدير عام »كتارا«(

¶  ¶  ¶
إن مشاركتنا هذه السنة في اليوم الرياضي للدولة تؤكد أهمية الرياضة في املجتمع املحلي، وهي استمرار 

لتوجهنا الجديد بإقامة فعاليات للمجتمع لتعريفهم بمبادرة كورة تايم.
خالد مبارك الكواري )مدير إدارة التسويق واالتصال في االتحاد القطري(

¶  ¶  ¶
نسبة الوعي الرياضي في الدولة مرتفع جدًا

عبد الرحمن الدوسري )رئيس لجنة اليوم الرياضي للدولة(

ُتعّد قطر قبلة الرياضيين 
في العام الحالي، إذ 

تستضيف العديد من 
البطوالت المهمة

أمير قطر خالل استقبال بطل آسيا 2019 )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( استاد خليفة ومنطقة إسباير

الجميع يشارك في اليوم الرياضي القطري )فرانس برس(

)Getty( 2022 استاد الوكرة أحد المالعب المستضيفة لمونديال قطر

)Getty/قطر تحتضن بطولة العالم أللعاب القوى هذا العام )ريتشارد هيثكوت

رؤية قطر الرياضية
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مونبلييه 
حرم موناكو من الفوز 

الثاني تواليًا

نيس يُسقط ليون بهدف نظيف 
في الدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على ضيفه ليون بهدف نظيف، خالل املباراة التي جمعتهما 
في إطار الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم )الليج 1(. سجل الالعب 
ريمي والتر هدف اللقاء الوحيد )د.69( عن طريق ركلة جزاء. وكان هذا الفوز 
التعادل في سبع مباريات والخسارة في  املوسم بعد  لنيس هذا  العاشر  هو 
مثلها، بينما كانت الهزيمة الخامسة لليون الذي تعادل في سبعة لقاءات وفاز 
في 12. وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده من النقاط إلى 37 في املركز السابع، 

فيما تجمد رصيد ليون عند 43 نقطة في املركز الثالث. 

إشبيلية »المنقوص« يقلب الطاولة على إيبار 
رفض إشبيلية تجرع خسارته الثانية على التوالي في الليغا بعد أن قلب تأخره 
بهدفني دون رد أمام ضيفه إيبار للتعادل بهدفني ملثلهما في اللقاء املثير الذي 
أقيم ضمن الجولة الـ23 من الدوري اإلسباني. وجد الفريق »األندلسي« نفسه 
متأخرًا في النتيجة منذ الدقيقة 22 بهدف حمل توقيع التشيلي فابيان أوريانا 
الباسك  إقليم  القادمني من  الضيوف  ثم فاجأ جميع  األول.  الشوط  به  انتهى 
لكن إشبيلية  ديـــاز.  عــن طريق تشارليز  الدقيقة 63  فــي  ثــان  هــدف  بإضافة 
الــلــقــاء، أواًل عبر  ــدارك الــخــســارة فــي آخــر دقيقتني مــن عمر  الــطــاولــة وتــ قلب 
املهاجم الفرنسي، من أصول تونسية، وسام بن يدر في الدقيقة 88، ثم بابلو 
سارابيا في الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب بداًل من الضائع. وبهذا يتفادى 
فريق املدرب بابلو ماتشني استقبال خسارة ثانية على التوالي في املسابقة، 

السادسة هذا املوسم، ليضيف الفريق نقطة لرصيده )37( في املركز الثالث.

يوفنتوس يفوز على ساسولو بثالثية 
ويواصل تحليقه في الصدارة

اكتسح يوفنتوس مضيفه ساسولو بثالثية نظيفة في الجولة الـ23 من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم ليواصل ابتعاده بالصدارة. وعلى ملعب مابي جاءت أهداف 
)د.70(  رونــالــدو  وكريستيانو  )د.23(  عبر سامي خضيرة  العجوز  السيدة 

وإيمري تشان )د.86(. وبهذا الفوز يعود يوفنتوس إلى درب االنتصارات عقب 
التعادل في املباراة األخيرة ليرفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة 
عن نابولي الوصيف. من ناحية ثانية، تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة 

في املركز الحادي العاشر بعدما مني بهزيمته الثانية على التوالي.

فورتونا دوسلدورف يهزم شتوتغارت 
في »الوبندسليغا«

في  نظيفة  بثالثية  شتوتغارت  على ضيفه  دوســلــدورف  فورتونا  فريق  فــاز 
املباراة التي احتضنها ملعب )إسبريت أرينا( ضمن منافسات الجولة الـ21 من 
الدوري األملاني. وسجل أهداف اللقاء املهاجم ذو األصول التركية كينان كرامان 
)د.34( والعب الوسط أوليفير فينك )د.49( واملهاجم البلجيكي بينيتو رامان 
نيكوالس  األرجنتيني  شتوتغارت،  ملهاجم  طــرد  حالة  اللقاء  وشهد  )د.85(. 
غونزاليس، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة )90+3(. وبهذا 
الفوز، رفع دوسلدورف رصيده من النقاط إلى 25 في املركز الثاني عشر، فيما 

تجمد رصيد شتوتغارت عند 15 نقطة في املركز السادس عشر. 

فيردر بريمن يكتسح أوغسبورج برباعية نظيفة
املباراة  اكتسح فريق فيردر بريمن ضيفه أوغسبورج برباعية نظيفة خالل 
الـــ21 من الــدوري األملاني. سجل ألصحاب األرض  ضمن منافسات األسبوع 
كل من ميلوت راشيكا هدفني )5 دقائق و28( واملهاجم يوهانيس إيغيشتاين 
)د.27( وكيفني موفالد )د.83(. وكان هذا الفوز هو الثامن لفيردر بريمن هذا 
املوسم بعد التعادل في ست مباريات والخسارة في سبع، بينما كانت الهزيمة 
الــــ11 ألوغــســبــورغ الــذي تــعــادل فــي ستة لــقــاءات وفــاز فــي أربــعــة فقط. وبهذه 
النتيجة، رفع فيردر بريمن رصيده من النقاط إلى 30 في املركز العاشر، فيما 

تجمد رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في املركز الخامس عشر. 

عزز فريق ليل موقعه في املركز الثاني بفوزه 
الــثــمــن عــلــى مضيفه غــانــغــان صــاحــب املــركــز 
األخــيــر 2-صــفــر، فيما حــرم مهاجم مونبلييه 
أندي ديلور الضيف موناكو من الفوز الثاني 
تواليا عندما أدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل 
الضائع من مباراة الفريقن في املرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
أمــام  أرضــه  نانت بخسارة مذلة على  ومني 
ــام قــبــلــهــا تكريما  ضــيــفــه نــيــم 2-4 بــعــدمــا أقــ
خـــاصـــا ملــهــاجــمــه األرجــنــتــيــنــي إيــمــيــلــيــانــو 
ساال الذي كان لقي حتفه في تحطم الطائرة 
ــان عــلــى مــتــنــهــا فـــي بحر  الــصــغــيــرة الـــتـــي كــ
عندما  الثاني/يناير  كــانــون   21 فــي  املــانــش 
كان في طريقه إلى مدينة كارديف لالنضمام 
كــارديــف سيتي،  الجديد  إلــى صفوف فريقه 

الذي يلعب في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ــة  ــ وواصـــــــل لـــيـــل نــتــائــجــه الـــرائـــعـــة فــــي اآلونـ
األخيرة معمقا جراح مضيفه غانغان عندما 
تــغــلــب عــلــيــه بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، وهــــو الــفــوز 
الــخــامــس تــوالــيــا لليل والــخــامــس عــشــر هــذا 

الدوحة ـ العربي الجديد

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبــا إلى 
الــدوران، بعد انتهاء دور املجموعات وتأهل 
16 ناديًا لثمن نهائي املسابقة القارية، حيث 
الثقيل، حن  العيار  ستفتح بمواجهتن من 
ســـيـــواجـــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد اإلنــكــلــيــزي 
ــان الــفــرنــســي،  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ ضــيــفــه بــ
ــا اإليــطــالــي نــظــيــره بــورتــو  ويستضيف رومـ
ــي غـــونـــار  ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي. ويـــطـــمـــح املـــــــدرب أولــ
مانشستر  لــنــادي  الــفــنــي  املــديــر  سولسكاير 
ــة رحــلــة  ــلـ ــيـــزي إلـــــى مـــواصـ ــلـ ــكـ يـــونـــايـــتـــد اإلنـ
النجاح مع فريقه، بعدما تسلم املهمة خلفًا 
نهاية  بعد  مورينيو  جــوزيــه  امُلــقــال  للمدرب 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز  ــ الــجــولــة 17 مـــن الــ
لــكــرة الـــقـــدم فـــي 18 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
مباراة   11 النرويجي  املــاضــي، حيث خــاض 
)9 مباريات في الــدوري اإلنكليزي فاز في 8 
وتعادل في واحــدة(، بينما حقق انتصارين 

في بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي.
ولم يخسر سولسكاير في 6 مباريات متتالية 

املوسم فرفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 10 
بــاريــس ســان جيرمان املتصدر  نــقــاط خلف 
 6 وبــفــارق  مباراتن مؤجلتن،  يملك  والـــذي 
نقاط أمام مطارده املباشر ليون. في املقابل، 
أرضــه  على  الثامنة  بخسارته  غانغان  مني 
ــذا املــوســم والــخــامــســة عــشــرة فــي الــــدوري  هـ

فازدادت مهمته في البقاء صعوبة للغاية.
ــفـــوز على  وعـــانـــى لــيــل األمـــريـــن لــتــحــقــيــق الـ
غــانــغــان الــــذي قــــاوم العـــبـــوه طــيــلــة املـــبـــاراة 
وفاجأ  إيــجــابــيــة،  نتيجة  تحقيق  عــن  بحثا 
الــشــوط  لــيــل أصــحــاب األرض بــهــدف مطلع 
الثاني عندما توغل جوناثان إيكونيه ومرر 
داخــل  تابعها  لــيــاو  رافــايــل  للبرتغالي  كـــرة 
املرمى )47(، قبل أن يحصل على ركلة جزاء 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع انـــبـــرى لــهــا لــويــك 
الــلــقــاء اآلخـــر،  ريــمــي بــنــجــاح )90+1(. وفـــي 
أنهى موناكو الشوط األول لصالحه بهدف 
لــلــبــرتــغــالــي جــيــلــســون مــارتــيــنــز بــتــســديــدة 
بيسراه من داخــل املنطقة إثر تلقيه كرة من 
مونبلييه  وأدرك   .)14( بــالــو-تــوريــه  فــوديــه 
الـــتـــعـــادل مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي بــتــســديــدة 

في  نجح  بعدما   ،2009 عــام  مــايــو/أيــار  منذ 
الــتــغــلــب عــلــى كـــارديـــف ســيــتــي، ونــيــوكــاســل 
ــر ســـيـــتـــي،  ــتـ ــيـــسـ ــد، وتــــوتــــنــــهــــام، ولـ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
وفولهامن بــاإلضــافــة إلــى نـــادي أرســنــال في 
النرويجي  ويدخل  اإلنكليزي.  االتحاد  كأس 
لقاء اليوم الثالثاء أمام باريس سان جيرمان 
ُمتسلحًا بالقدرة الهجومية لنجومه، بعدما 
ــتـــطـــاعـــوا تــســجــيــل 20 هـــدفـــًا فــــي ثــمــانــي  اسـ
مــبــاريــات، ليصل معدلهم إلــى 2.5 هــدف في 
املباراة الواحدة، من جراء إعادة الثقة لالعبن 
البرتغالي جوزيه  فــي حقبة  فــقــدوهــا  الــذيــن 
مورينيو، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا، 
الذي استطاع إحراز ثمانية أهداف، وصناعة 

خمس تمريرات حاسمة لزمالئه.
املـــدرب األملاني  الــطــرف اآلخـــر، يعاني  وعلى 
باريس  لنادي  الفني  املدير  توخيل  توماس 
سان جيرمان، من غياب عدد من نجوم الفريق 
عن املالعب، بعد أن تعرضوا لإلصابات في 
الــــدوري الــفــرنــســي، وعــلــى رأســهــم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، الذي أجرى عملية جراحية 
في مشط قدمه، ليبتعد عن لعب الكرة لعدة 
أســابــيــع، ورافــقــه األوروغـــوايـــانـــي إديــنــســون 

كافاني، والبلجيكي توماس مونيي.
وأعلنت إدارة باريس سان جيرمان عبر بيان 
رســمــي لــهــا، عــن غــيــاب النجمن إديــنــســون 
التشكيلة  فـــي  مــونــيــي  وتـــومـــاس  كـــافـــانـــي، 
يونايتد  مانشستر  أمــام  للفريق  األساسية 
أوروبــا،  أبطال  دوري  بطولة  في  اإلنكليزي 
بــعــدمــا أثــبــتــت الــفــحــوصــات الطبية إصــابــة 

يسارية من الجهة اليسرى للمهاجم غايتان 
البــــــــورد، لـــكـــن الـــقـــائـــد الــــدولــــي الــكــولــومــبــي 
اإلمــارة  لفريق  التقدم  فالكاو، منح  رادامــيــل 
بـــتـــســـديـــدة بــيــمــنــاه فــــي الـــدقـــيـــقـــة 82. وفـــي 
الوقت الذي كان فيه موناكو في طريقه إلى 
الــثــانــي تــوالــيــا، للمرة األولــى  تحقيق فـــوزه 
بقيادة مدربه  ثالث مباراة  املوسم، في  هــذا 
الجديد القديم البرتغالي ليوناردو جارديم، 
حصل مونبلييه على ركلة جزاء تم تأكيدها 
بتقنية الفيديو إثر عرقلة مهاجمه الصربي 
الدولي  املدافع  قبل  من  بيتار سكوليتيتش 
الــبــولــنــدي كميل غــلــيــك، فــانــبــرى لــهــا ديــلــور 

بنجاح مدركا التعادل.
إلى  عــودتــه  البرتغالي استهل  املـــدرب  وكـــان 
املــنــصــب الـــذي أقــيــل مــنــه قــبــل 118 يــومــا إثــر 
خسارة في الــدوري أمــام رين )1-2(، بخروج 
نادي اإلمارة من نصف نهائي مسابقة كأس 
الــرابــطــة املحلية بــركــالت الــتــرجــيــح عــلــى يد 
مضيفه غانغان بعد أن كان متقدما 2-صفر، 
لــكــن مــونــاكــو الــــذي اســتــهــل املــوســم الــحــالــي 
بإشراف جارديم نفسه الذي أقيل من منصبه 
بنجم  واستبدل  األول/أكتوبر  تشرين   7 في 
الــفــريــق الــســابــق تــيــيــري هــنــري، نــجــح وبعد 
الـــدوري، في  11 محاولة فاشلة منذ انطالق 
تــحــقــيــق فــــوزه األول فـــي مــعــقــلــه وكــــان على 
الـــعـــزاء الوحيد  حــســاب تــولــوز 2-1، ويــبــقــى 
ملوناكو تخلصه من املركز التاسع عشر قبل 

األخير بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.
)فرانس برس(

األوروغـــــوايـــــانـــــي بــــأوتــــار ركـــبـــتـــه، ويــلــزمــه 
التامة واالبتعاد عن املالعب، بينما  الراحة 
الــدمــاغ،  فــي  ارتــجــاج  مــن  البلجيكي  يعاني 
مما دفع الجهاز الطبي إلى ضــرورة ذهابه 
ــراء تصوير إشــعــاعــي، مــن أجــل تحديد  إلجـ

الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســيــغــيــب فــيــهــا عـــن مــبــاريــات 
للمصابن،  املــؤثــرة  الغيابات  ورغــم  فريقه. 
لكن باريس سان جيرمان يواصل عروضه 
الــقــويــة فــي املــســابــقــة املــحــلــيــة، حــيــث يتربع 
على عــرش ترتيب جــدول األنــديــة املشاركة 

فــي الـــــدوري الــفــرنــســي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
ــاراة لــعــبــهــا،  ــبــ بــرصــيــد 59 نــقــطــة مـــن 22 مــ
انتصارًا وتعادلن وخسارة   19 فيها  حقق 
وحيدة أمام أوملبيك ليون، حيث يوجد عدد 
الشاب  رأســهــم  وعلى  بالفريق،  النجوم  مــن 
الــــذي يمتلك 18 هــدفــًا في  كــيــلــيــان مــبــابــي، 
املسابقة املحلية، لذلك يأمل توماس توخيل 
الــــخــــروج بـــأقـــل األضـــــــرار مـــن مــلــعــب »أولــــد 
ترافورد«، حتى يتسنى له ترتيب أوراقه في 
لقاء اإلياب على ملعب »حديقة األمراء« في 

السادس من مارس/آذار املقبل.
ــاراة األخــــــــرى بــــن نــــاديــــي رومــــا  ــ ــبــ ــ وإلـــــــى املــ
اإليــطــالــي وضيفه بــورتــو الــبــرتــغــالــي، حيث 
بات مستقبل املدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو 
على املحك، بسبب تذبذب أداء ذئاب روما في 
مــن جـــراء تقديمهم نتائج  الــحــالــي،  املــوســم 
سلبية في الكالتشيو وبطولة كأس إيطاليا.

ــا فـــي املــنــافــســة على  ــ لـــت فــــرص رومـ وتـــضـــاء
لــقــب الــــدوري اإليــطــالــي فــي املــوســم الــحــالــي، 
باإلضافة إلى خروجه امُلهن أمام فيورنتينا 
بسبعة أهداف، لذلك أصبحت مسابقة دوري 
أبطال الفرصة الوحيدة أمام دي فرانشيسكو 
لــحــفــظ مــــاء وجـــهـــه أمـــــام جــمــاهــيــر الـــنـــادي، 
ــائـــج. أمـــــا بـــورتـــو  ــتـ ــنـ ــن ســـــوء الـ الـــغـــاضـــبـــة مــ
الــبــرتــغــالــي، فــإنــه ســيــدخــل املـــبـــاراة بنجومه 
املــتــألــقــن، وعــلــى رأســهــم املــهــاجــم الــجــزائــري 
ياسن براهيمي، الذي ساهم بتصدر فريقه 
القارية، من  املسابقة  الرابعة من  للمجموعة 

دون تعرضهم ألي خسارة.

دوري أبطال أوروبا يعود بمواجهات ناريةبطولة فرنسا: ليل يعزز وصافته ونانت يسقط بوداع ساال
نجح ليل في الحفاظ 

على موقعه في 
وصافة الدوري الفرنسي 

بفوزه على مضيفه 
غانغان 0/2

يدخل باريس سان جيرمان 
دوري األبطال، متأثرًا 

بغياب عدد من نجومه 
بسبب اإلصابة

نانت سقط بخسارة مذلة على أرضه أمام ضيفه نيم برباعية )لويك فينانسي/فرانس برس(

لينتون كروسبي صاحب المشروع )تويتر(

)Getty/حرب »اللوبي« كانت تريد الضغط على »فيفا« )لورانس غريفتهيس

)Getty/توخيل يفتقد خدمات نجميه نيمار وكافاني )جين كاتوفيه

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

ــــت قــــطــــر شـــــــرف اســـتـــضـــافـــة  ــالـ ــ نـ
الــعــالــم 2022 قبل  كــــأس  بــطــولــة 
سنوات، بعد تفوقها على جميع 
املــرشــحــن فــي »كــونــغــرس فــيــفــا«. لــكــن منذ 
ــك الـــحـــن والـــهـــجـــوم ضـــد قــطــر ُمــســتــمــر،  ذلــ
فـــي مــحــاولــة إلســـقـــاط املـــشـــروع الــريــاضــي 
الــضــخــم ونــقــل املــونــديــال إلـــى دولـــة أخـــرى. 
في  »وثيقة«  نشر  املتواصلة  الحرب  جديد 
التي  الــبــريــطــانــيــة،  غـــارديـــان«  »ذا  صحيفة 
تكشف تورط أحد أبرز مسؤولي الحمالت 
الــســيــاســيــة فــي الــعــالــم، لــيــنــتــون كــروســبــي، 
في إعــداد ملف لسلب قطر مونديال 2022، 

مؤامرة 
»مشروع الكرة«

حرب »اللوبي« 
ضد مونديال قطر

إلفشال  محاولة  في  قطر  ضد  الحرب  تستمر 
اليوم تكشف  مشروع مونديال 2022، ووثيقة 
عن مؤامرة كانت ُتحاك ضد الدوحة لتغيير رأي 
لبلد  ومنحه  االستضافة  ملف  وسحب  »فيفا« 

جديد

تقرير

عبر تشويه صورة البلد العربي أمام الرأي 
العام.

»مشروع الكرة«
ــو مـــواطـــن  ــ ــو لـــيـــنـــتـــون كــــروســــبــــي؟ هـ ــ ــن هـ ــ مـ
أســتــرالــي يقطن فــي بــريــطــانــيــا، وهـــو خبير 

استراتيجي سياسي أدار عددًا من الحمالت 
الــســيــاســيــة والــدعــائــيــة لــعــدد مــن املــرشــحــن 
السياسين في العالم. كروسبي هو املسؤول 
األول عن »مشروع الكرة« الذي كان يستهدف 
قــطــر، والــــذي كـــان ُيــحــضــر لــه قــبــل أشــهــر من 
اآلن. الهدف األول واألخير من املشروع الذي 
هــو: »تشويه  كــروســبــي  كتابته  أشـــرف على 
ُسمعة قطر من أجل سحب حقوق استضافة 
الــوثــائــق  مـــونـــديـــال 2022 مـــنـــهـــا«. وكــشــفــت 
أن كــروســبــي طــلــب مــبــلــغ 6,4 مــاليــن دوالر 
أميركي، من أجل اإلعداد للمشروع وتنفيذه 
مــــن شـــركـــتـــه الـــخـــاّصـــة املـــعـــروفـــة بــعــمــلــيــات 
»الـــلـــوبـــي« والــضــغــط الــســيــاســي واإلعـــالمـــي 
موجهة  الحملة  وستكون   .»CTF Partners«
أواًل ضد قطر عبر ربطها باإلرهاب، وتشويه 
الصورة أمام الرأي العام، وإظهار دولة مثل 
قطر ال يمكنها استضافة املونديال. أما ثانيًا 
فــهــي مــوجــهــة ضـــد »فــيــفــا« إلقــنــاعــه بــإعــادة 
فتح الترشح واختيار دولة أخرى. وبحسب 
املــعــلــومــات، فـــإن اســـم الــحــمــلــة هــو »مــشــروع 
الــكــرة«، إذ سيتم إنشاء غــرف عمليات حول 
العالم لنشر أخبار كاذبة ومفبركة عن قطر 
فــي اإلعــــالم ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وإطالق حمالت ترويجية ضد قطر، باإلضافة 
حــول  وســيــاســيــن  عــلــى صحافين  للضغط 
الحملة ومهاجمة قطر  العالم للمشاركة في 

وتشويه صورتها أمام الرأي العام.

ُممول العملية قطري؟
أعمال قطري يقدم  الهيل، رجــل  االســم خالد 
نفسه على أنه معارض قطري مقيم في لندن.
لــكــن مـــا هـــو الـــرابـــط بـــن الــهــيــل وكــروســبــي؟ 
فإن  الوثيقة،  في  الـــواردة  املعلومات  بحسب 
خالد الهيل هو رجــل األعــمــال الــذي سُيمول 
لــة  ــــّرض لــلــمــســاء ــعـ ــ ــو تـ ــهـ ــــروع الـــــكـــــرة. فـ ــــشـ مـ
التمويل،  فــي بريطانيا حــول  مــرة  ألكثر مــن 
ــتــــي تــضــمــنــت  ــنــــدن الــ وطـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــه فــــي لــ
حمالت مناهضة للنظام السياسي في قطر. 
ــإن أعــمــالــه تــنــصــّب في  وبــحــســب الــوثــيــقــة، فـ
مــصــلــحــة الـــدولـــتـــن الــلــتــن ُتـــحـــاصـــران قطر 

اليوم، وهما السعودية واإلمارات.
ــم ُيـــبـــصـــر الــــنــــور، رغـــم  ــذا املــــشــــروع لــ ــ لـــكـــن هـ
إبريل  نيسان/  شهر  في  وتحضيره  كتابته 
املــاضــي، إذ إن محامي كــروســبــي ذكـــروا في 
»ذا غارديان«  الــذي نشرته صحيفة  التقرير 
بن  عقد  أي  توقيع  يتم  لــم  أنــه  البريطانية، 
خــالــد الــهــيــل ولــيــنــتــون كـــروســـبـــي، ولــــم يتم 
تنفيذ أي شيء من الخطة املقترحة. وامُللفت 

ُممول المشروع، خالد 
الهيل، قطري يقدم 

نفسه كمعارض سياسي

)Getty/قطر فازت بحق استضافة مونديال 2022 عام 2010 )لورانس غريفتهيس

أن شـــركـــة كــروســبــي ســـاعـــدت خـــالـــد الــهــيــل، 
وقـــدمـــت لـــه الــنــصــائــح الـــعـــام املـــاضـــي، خــالل 
زيارة أمير قطر للعاصمة البريطانية لندن. 
إذ خالل هذه الزيارة، ارتكبت شركة عالقات 
عــاّمــة عملت مــع الهيل ســابــقــًا، خــطــًأ كارثيًا 
عــبــر رشــــوة مــئــات مــن األشـــخـــاص للتظاهر 
في شارع »داونينغ«، قبل وصول أمير قطر 
للقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

مقتطفات من الوثيقة
يذكر كروسبي في مسّودة املشروع حرفيًا 

وُيــتــابــع كــروســبــي فــي الــوثــيــقــة: »سنرصد 
وُنـــحـــدد كــل األعـــــداء املــحــتــمــلــن لــقــطــر على 
السياسية،  اإلعــالمــيــة،  األصـــعـــدة  مختلف 
وذلــك  والحكومية.  األكــاديــمــيــة  الصناعية، 
ُمـــنـــاهـــض لــقــطــر  بــــهــــدف إنــــشــــاء رأي عـــــام 
ودفـــعـــهـــم ملـــراجـــعـــة قــــــرار اســـتـــضـــافـــة قــطــر 

لبطولة كأس العالم 2022«.
إنشاء حمالت  أنــه سيتُم  الوثيقة  كما ذكــرت 
إلــكــتــرونــيــة لــوضــع قــطــر تــحــت الــضــغــط عبر 
منصات )فيسبوك، تويتر، إنستغرام وسناب 
شــات(، وذلــك الستعمال الــرّواد كــدرع بشرية 

التالي: »الشركة تملك تاريخًا وخبرة كبيرة 
في إدارة حمالت ُتغير أو تدفع الرأي العام 
آرائهم  لتبديل  االنتخابات  في  واملصوتن 
ــذه الـــتـــجـــارب تـــؤكـــد لـــنـــا أن  ــ وأفــــكــــارهــــم. هـ
الحملة املتكاملة التي تدار بشكل احترافي 
وُيــســتــعــمــل فــيــهــا جــمــيــع الـــعـــوامـــل املــؤثــرة 

املتاحة يمكن أن تكون ناجحة.
 نحن واثقون من أنه من خالل تحّدي هذا 
األمـــر عــلــى قـــدم املـــســـاواة مــع الــضــغــط على 
الفيفا لتجريد قطر من حقها في استضافة 
كأس العالم مثل أي حملة أخرى أجريناها«.

لــلــحــمــلــة وقـــلـــب الـــطـــاولـــة عــلــى قـــطـــر. ويــذكــر 
ــار: »ســيــكــون تركيز  ــ كــروســبــي فـــي هـــذا اإلطــ
فريق العمل على خلق نشاطات ُيشارك فيها 
رّواد اإلنترنت واملشاركة في حمالت ترويجية 
ضد قطر، وسيكون للرأي العام املشارك وزن 
وســيــكــون هـــذا »امُلــجــتــمــع« مــرتــبــطــًا مــبــاشــرًة 
التنفيذية  الــلــجــنــة  فـــي  مــؤثــريــن  بــأشــخــاص 

لالتحاد الدولي لكرة القدم«.
وأخيرًا يذكر كروسبي في املشروع املقترح، 
أن شركته ستوفر كل املساعدة لخالد الهيل 
وأي أعضاء يعرفهم من الذين كانوا يريدون 

إنــشــاء حــمــالت تــرويــجــيــة ضــد قــطــر، وذلــك 
بغية تكبير دائرة الهجوم اإللكتروني حول 
العالم. ويقول كروسبي في هذا اإلطــار في  
ملناقشة  مساحة  تــرك  عــدم  »يجب  الوثيقة: 
مونديالها.  أو  قطر  املنتشرة ضد  األخــبــار 
يجب على الحملة أن تعمل بوتيرة سريعة 
وتــتــحــضــر لــلــطــعــون الــســريــعــة فــي األخــبــار 
التي ستنتشر. وبالتالي يجب عدم ترك أي 
والتصدي،  للرد  أو حلفائها  لقطر  مساحة 
وهذه ستكون مسؤولية فريق العمل الذي 

سيكون ملتزمًا على أكمل وجه«.
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