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We are pleased to issue the inaugural
edition of “Al Adaam" Magazine, the
official magazine of Qatar Olympic
Committee (QOC), which coincides with
the 40th Anniversary of the QOC.

The QOC has played significant role in
promoting the Olympic movement in
Qatar over the past four decades. Qatar 
has continued to pay great
attention to sport since the early
fifties of the last century and it has
turned it to one of the important
pillars of the Qatar 2030 National 
Vision 2030.

In this edition, we are defining the 
track of Olympic movement in Qatar 
and reflecting the activities and efforts 
we have made to promote principles 
and values of Olympic movement, as 
well as Team Qatar's achievments 
and their participations in the 
championships hosted by Qatar 
and in the different international 
events.

The magazine also deals with a 
number of issues and sheds lights 
on the important role of sports 
in community development and 
promotion of values and life skills 
among all segments of the society 
We also aim at increasing the number 
of participants in sports through the 
community activities which holds 
a special place in the QOC strategy 
2017-2022. 

By issuing Al Adaam Magazine, the 
QOC is reiterating its commitment 
to continue to promote the Olympic 
values and principles and pursue the 
development of the Olympic movement 
in accordance with the Olympic Charter 
and the aspirations Qatari sport.

Joaan bin Hamad Al Thani 
President Qatar Olympic Committee 
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“ Al Adaam” 
Flag Unites All
The 2nd edition of the Flag Relay received massive support 
and registered a huge participation from over 1,500 persons 
representing different communities, business sectors, including 
current and former Qatar National team athletes, 
ambassadors, diplomats and nearly 800 school 
students.

The flag relay toured  more than 300km and it passed 
landmarks and prominent facilities around the country.
The event was warmly celebrated and welcomed by people
in an atmosphere of solidarity, loyalty and harmony.

The flag went from hand to hand through athletes from 
multiple sports, including cycling, running, swimming and others 
and it reflected the power and depth of social and
sportsmanship spirit shown by Team Qatar athletes. 

The Flag Relay started from Ennat Al Adaam (the QOC winter 
camp) at the Sealine Beach and ultimately concluded at the 
Aspire Park.
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“ Al Adaam” 
 FLAG RELAY 
Unity and Solidarity:
The QOC Secretary General Jassim bin 
Rashid AlBuenain said: "Such events 
boost our confidence and hope for a more 
successful and brighter future for Qatar.

Seeing such integration between citizens 
and residents from various cultural 
backgrounds and age groups, which 
symbolizes unity between them on this 
auspicious occasion, is a thing of great 
joy and we highly express our thanks to 
all those who joined us and made this 
day unforgettable for everyone including 
future generations".

Students participation:
The second edition of the Flag Relay was 
also marked with the participation of 
many overseas Qatari students who lifted 
the Al Adaam flag along with the athletes 
thus fully taking part in the celebrations 
of the National Sports Day.

Margarita Zuniga, a Historian at the 
Qatar Chapter institution was among the 
participants. She affirmed her
pleasure at taking part in the
celebrations.

“I am very proud to be here and carry 
the flag while riding my motorbike. It is 
an opportunity for all to come together 
and show unity and solidarity of Qatar 
inhabitants. I feel honoured to share 
these feelings with my fellow members
of the community," she said.

Meanwhile, Jawaher Al-Mutawa, the Flag 
Relay ambassador who carried the flag at 
the Pearl, said: "As a Qatari woman, this 
day means a lot to me. Not only did I carry 

"Raising that flag 
creates so powerful 
emotions that no 
words can describe."
Abdulla Al-Tamimi
Team Qatar Squash Player

the flag at such a glorious occasion but 
also, I represented women and I hope that 
would inspire some of them to take up 
sport and seek their passions.

Closing scene :
The curtains came down on the Flag Relay 
event at the Aspire Park, where Team 
Qatar athletes, employees, stakeholders 
of the Qatar Olympic Committee and 
the public came together to watch the 
final scene.

Team Qatar squash player Abdulla 
Al-Tamimi was one of the three athletes 
who made the final act as the Flag Relay 
Ambassadors. He said: "Raising that flag 
creates so powerful emotions that no 
words can describe."

In a post-event statement, Sheikh 
Mohamed bin Abdullah Al Thani, the first 
Qatari national to climb Mount Everest, 
said: "Carrying the maroon flag today 
brought back so many proud memories 
from the top of Mount Everest when 
I raised it there. It is a great honour to 
be able to represent my country and 
celebrate with my community at such a 
great occasion".

The Qatar Olympic Committee extended 
its thanks to the event partners and 
sponsors namely: Abdullah Abdulghani 
and Bros, Co, Abu Issa Holding, Aspire 
Zone Foundation, Baladna, National 
Tourism Committee, Al Meera and Hamad 
Medical Corporation, for their support.

 "As a Qatari woman, this 
day means a lot to me. Not 
only did I carry the flag at 
such a glorious occasion 
but also, I represented 
women and I hope that 
would inspire some of them 
to take up sport and seek 
their passions".
Jawaher Al-Mutawa
Flag Relay Ambassador
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Sheikh 
Joaan 
honors 
champions 
Barshim 
and Samba

HE the President of Qatar Olympic 
Committee (QOC) Sheikh Joaan bin Hamad 
al-Thani honored Qatari champions Mutaz 
Barshim and Abderrahman Samba for their 
medal-winning exploits at Doha 2019.
HE the Second Vice-President of QOC 
Dr Thani bin Abdulrahman al-Kuwari, HE 
Secretary-General of QOC Jassim bin 
Rashid al-Buenain, and members of the 
Board of Directors of the Qatar 
Athletics Federation attended the 
honoring ceremony.

HE Sheikh Joaan bin Hamad al-Thani 
congratulated Barshim and Samba for 
their achievements, and applauded their 
great efforts that pleased everyone in 
Qatar. He urged them to achieve more 
glory in the upcoming events, especially 
the 2020 Tokyo Olympics.

His Excellency thanked the Chairman and 
members of the Board of Directors of the 
Qatar Athletics Federation, the technical 
and administrative staff and the athletes 
for their great efforts.

He stressed QOC's keenness to provide all 
facilities to the athletes to achieve more 
glory in the upcoming events.
HE Sheikh Joaan bin Hamad al-Thani 
awarded Barshim and Samba with the 
gold decoration that is presented to 
athletes who achieve international and 
Olympic success.



Sheikh Joaan 
dedicates ANOC 
award to QOC

QOC receives ANOC Merit Award
The Association of National Olympic Committees (ANOC)
granted its Merit Award to the Qatar Olympic Committee
(QOC) in recognition of its role in supporting the Olympic
Movement and organizing numerous sporting events with
unrivaled success.

HE the President of the QOC Sheikh Joaan bin Hamad
al-Thani received the award on the sidelines of ANOC
General Assembly meeting held in Doha.

HE Sheikh Joaan bin Hamad al-Thani thanked the ANOC and
dedicated his award to the QOC team for their tremendous
efforts,. He also thanked the employees of the QOC for their
perseverance and professionalism.

“We are proud of our cadres who are working with dedication and
passion for Qatar,” he said while receiving the award.

1110



HH the Amir Welcomes 
National Team Delegation
After Winning Asian Cup

HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad 
Al-Thani welcomed the players as well 
the coaching and administrative staff of 
Qatar’s national football team at Hamad 
International Airport where they arrived 
with the trophy of the AFC Asian Cup that 
they won in the UAE for the first time 
ever.

The historical ceremony was attended
by HH Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani,
personal representative of HH the Emir,
and HE Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani,
president of Qatar Olympic Committee.
HH the Amir presented all members of the 
delegation with flower bouquets, while 
the national anthem played as photos 
were taken for HH the Amir along with 
the team members.

The national team did not only win the 
continental title for the first time ever 
but also registered many records as they 
ended the competition without any draw 
or loss, and conceded only one goal in the 
seven games they played.

Qatar deservedly won the Asian title,
completing a successful campaign that 
started with the combined qualifying 
rounds of the World Cup 2018 and the 
Asian Cup 2019.The National team had 
two objectives: firstly, to provide the
needed experience for the young
players as they prepare for FIFA
World Cup Qatar 2022, and then to go 

The National team had two 
objectives: firstly, to provide
the needed experience for the
young players as they prepare
for FIFA World Cup Qatar
2022, and then to go beyond
the quarter-final stagewhere 
the team exited the Asian Cup 
at the previous two editions.

beyond the quarter-final stage where
the team exited the Asian Cup in the
previous two editions. 

The team started the group stage with a 
2-0 win over Lebanon, before registering 
their biggest win in the Asian Cup ever 
as they hammered North Korea 6-0. The 
Maroon then downed three-time winners 
Saudi Arabia with a 2-0 score in the last 
game of the group stage,

In the round of 16, Qatar went head-to-
head with Iraq, another Asian Cup winner. 
Despite the difficulty of the task, the 
young Qatari team managed to win with a 
solitary goal from Bassam Al Rawi at the 
62nd minute to qualify for the quarter-
finals for the third time in history.

The quarter-final stage brought a tough 
test against two-time winner South 
Korea. It presented Qatar with the 
opportunity of a new achievement by 
making it to the semi-finals for the first 
time ever. The Maroon again found their 
way to winning through a powerful strike 
from Abduaziz Hatem, to estalish a semi-
final clash against UAE.

Although the opponent had the 
advantage of playing on home soil and 
in front of their fans, Qatar played 
brilliantly in the semi-finals and dominated 
the host nation, winning 4-0.

Then came the historic night in the Asian 
Cup final game on February 1 when 
Qatar faced continental powerhouse and 
four-time champions Japan. The young 
Qataris were again up to their excellent 
performance, dominating their strong 
opponents and clinching the title thanks 
to a 3-1 win.

FIFA President Gianni Infantino and AFC 
President Sheikh Salman Bin Ibrahim 
crowned the national team with the gold 
medals and handed over the trophy to 
them in the presence of Qatar Football 
Federation President HE Sheikh Hamad 
bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani and Saoud 
Al Muhannadi, vice-president of the Qatar 
and Asian federations, and president of 
the organising committee for Asian 
Cup 2019.

Qatar’s achievement was even more 
impressive as Saad Al Dossari was chosen 
as the best goalkeeper of the tournament.
Al Moez Ali’s nine goals broke the record 
of goals scored in a single edition of the 
Asian Cup. Iranian striker Ali Dai’s previous 
record of eight goals had stood for 23 
years before that. The Qatari striker also 
won the tournament’s best player award.
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Sheikh Joaan 
attends 
inauguration 
of new IOC 
headquarters

The Qatar Olympic Committee (QOC) President HE Sheikh Joaan 
bin Hamad al-Thani attended the inauguration of the new 
headquarters of the International Olympic Committee (IOC) in 
Lausanne, Switzerland.

The President of the Swiss Confederation, Alain Berset, a number 
of IOC members, presidents of international federations, heads of 
national committees and dignitaries from the Olympic Movement 
also attended the inauguration ceremony.

The opening of the Olympic House coincided with the 125th 
anniversary of IOC, which was established on June 23, 1894.
The IOC new headquarters’ glass façade represents the IOC’s 
message of transparency, flexibility, and sustainability.
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Global praise for Qatar’s 
organizational abilities

The IAAF World Athletics Championships, 
Doha 2019 received overwhelming 
praise from the global athletics family. 
Doha was honored to host the event 
from September 27 to October 6, 
bringing together 1998 athletes from 
210 countries to compete at the Khalifa 
International Stadium. Besides the 
43 track and field events in the air-
conditioned stadium, Doha Corniche 
witnessed IAAF's first-ever night 
marathon for both men and women, 
besides the walks. The next host of the 
event, Eugene, in the US state of Oregon, 
will have a hard time matching Doha’s 
exceptional standards in 2021.
Immediately after the biggest athletics 
extravaganza concluded, Qatar put on 
a great show by hosting the inaugural 
ANOC World Beach Games, which also 
attracted the world’s attention, not to 
mention, accolades.

Leadership and 
excellence

World’s top athletes, sports experts and 
journalists appreciated the IAAF World 
Athletics Championships, Doha 2019 for 
its organizational and technical success, 
proving Qatar’s exceptional ability and 
experience in hosting global events.
Qatar showcased its first-class 
infrastructure and integrated sport 
facilities to a global audience during the 
event.

Lasting legacy

Qatar hosted the first-ever IAAF World 
Athletics Championships Doha 2019 in 
the Middle East to promote an athletics 
culture and leave a legacy for future 
generations. The event received an 
overwhelmingly positive response from 
fans over the course of ten days, which 
saw high-class competition. Observers 
from all over the world were impressed 
by the enthusiasm of the fans as the 
athletes put on a tremendous show.

Best-ever edition

The International Association of Athletics 
Federations (IAAF) President Sebastian 
Coe praised the 2019 edition as the best 
ever World Championships in the history 
of the sport. 
The performances at the championships 
were the best ever on record, with the 
average performance (per IAAF Scoring 
tables) surpassing that of the 2017 World 
Championships. Three world records were 
set, and six championships records were 
broken. A total of 43 nations won medals, 
and 68 nations had an athlete with a top-
eight finish.
Based on the IAAF scoring tables, the 
best male and female performers were 
men's shot put gold medallist Joe Kovacs 
of the US and women's long jump 
champion Malaika Mihambo of Germany.
 

Stars galore

A number of athletes excelled at the 
Championships, including Qatar's Mutaz 
Essa Barshim who successfully defended 
his high jump title.
Among the men, USA’s Donavan Brazier 
won the 800m gold, US sprinter Christian 
Coleman stormed to 100m gold, Sam 
Kendricks claimed the pole vault title, 
American Noah Lyles clinched the 200m 
gold, Ugandan Joshua Cheptegei won 
the 10,000m gold, Kenyan Timothy 
Cheruiyot captured the 1500m gold, 
Steven Gardiner of Bahamas claimed the 
400m gold, Sweden Daniel Stahl grabbed 
the discus throw gold, while Norwegian 
Karsten Warholm took the 400m hurdles 
title.
Among the women, the list of honor 
includes Dutch sensation Sifan Hassan, 
who won the 10,000m gold, and Dalilah 
Muhammad of the US who broke her own 
world record to win the 400 hurdles title.
Kenyan's Beatrice Chepkoech seized 
the 3000m steeplechase title, Jamaica's 
two-time Olympic champion Shelly-
Ann Fraser-Pryce won the 100m gold, 
Britain's Katarina Johnson-Thompson 
clinched the heptathlon gold, Russia’s 
Mariya Lasitskene claimed the high jump 
gold, Germany's Malaika Mihambo won 

the long jump gold, Bahrain's Salwa Eid 
Naser clinched the 400m gold, Kenya's 
Hellen Obiri earned the 5000 gold and 
Venezuelan Rojas retained the triple jump 
gold.
 

Cooling System

The state-of-the-art cooling technology 
used at the iconic Khalifa International 
Stadium at the IAAF World Athletics 
Championships, Doha 2019 impressed 
all athletes. The system helped athletes 
produce a high level of performance in 
controlled temperatures ranging from 
22-24 degree Celsius, which matched 
temperatures in European countries 
during September-October.
 

5000 volunteers

As many as 5000 volunteers, which 
included local citizens, residents and 
people from outside Qatar, positively 
contributed to the championships with 
their service to the athletes, officials and 
guests. All the volunteers did a great 
job during the event in a manner that 
reflected the culture of volunteerism 
developed in Qatar.

US top standings

The US topped the standings with a total 
of 29 medals (14 gold, 11 silver and four 
bronze), while Kenya secured the runners-
up place, winning 11 medals (five gold, 
two silver and four bronze). Third place 
went to Jamaica with 11 medals (3 gold, 5 
silver and 3 bronze), while China finished 
in fourth place with total 9 medals (3 gold, 
3 silver and 3 bronze).
Hosts Qatar finished in 16th place 
(Barshim won the men's high jump gold 
and teammate Abderrahman Samba 
clinched the men's 400 hurdles bronze). 

Barshim makes 
Qatar proud

Team Qatar champion Mutaz Barshim 
regained his rightful place at the top 
when he retained his men’s high jump 
gold medal at IAAF World Athletics 
Championships, Doha 2019.
With the crowd on their feet for every 
jump, Barshim delivered the performance 
they demanded by clearing 2.37 meters 
on his first attempt before watching on as 
his rivals failed to match his effort.
Barshim has a personal best of 2.43m, 
2cm short of the world record held by the 
Cuban legend Javier Sotomayor (2:45m) 
since 1993.

Barshim arrived at the World 
Championships still in the final stages 
of his comeback from last year’s ankle 
surgery.
 

Barshim: The gold 
medal is a dream-
come-true

Barshim said he was proud to claim the 
gold medal on his home soil and expressed 
his wish to win the title at the Tokyo 
2020 Olympics.
“For me, it was a dream. At home it was 
just amazing. Everybody was there – His 
Highness The Amir Sheikh Tamim bin 
Hamad al-Thani, my family and friends,” 
said Barshim after his victory.
 

Samba: This bronze is 
gold for me

After a season marred by injuries, 
Abderrahman Samba overcame 
all obstacles at the IAAF World 
Championships, Doha 2019 to clinch 
bronze in the men’s 400m hurdles.
Samba finished in 48.03 seconds, behind 
Norway’s reigning champion, Karsten 
Warholm (47.42 seconds), and United 

States’ tearaway talent, Rai Benjamin 
(47.66 seconds).
Samba described his bronze medal as 
his most difficult challenge, given the 
fact that he was not even supposed to 
run at the 2019 Worlds because of the 
seriousness of his injury.
“This bronze medal is a gold medal for 
me … I’m not happy, I’m over the moon. If 
I could find the words now I would, but 
there are no words for how I am feeling,” 
he said.
“Two days ago, I wasn’t sure whether to 
compete or not, so to make the podium is 
amazing. I didn’t expect to win but I ran 
here because it is a World Championships 
in Qatar and I wanted to be here,” Samba 
said, before adding that he will now 
shift his focus to the new season, which 
includes the 2020 Tokyo Olympics.
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Qatar wows the world 
with ANOC World Beach 
Games Qatar 2019

Mabrook Qatar! Yes, we did it again!!!
In line with its global reputation as a 
country that does amazing things, Qatar 
stunned the world with its successful 
back-to-back hosting of two mega 
sporting events that brought the world 
together within three weeks.

The inaugural edition of the Association 
of National Olympic Committees (ANOC) 
World Beach Games Qatar 2019 and the 
24th ANOC General Assembly came up 
just six days after Qatar successfully 
organized and hosted the biggest 
athletics event on planet earth – the IAAF 
World Athletics Championships, Doha 
2019. It is an unprecedented feat and one 
that probably may not be repeated by any 
other country anytime soon.

The inaugural edition of the ANOC 
World Beach Games Qatar 2019 brought 
together more than 1,300 athletes from 
about 100 countries, representing five 
continents, to compete in 13 sporting 
events for the first time in history. What 
was all the more impressive was that 
Qatar pulled it off despite having only four 
months to prepare for the event.

When Qatar was called upon in June 2019 
to host the event after San Diego pulled 
out in May after four years of planning, 
citing financial constraints, this sports-
loving country was never in doubt of its 
capability to make things happen.

Qatar responded to the call with the 
urgency it deserved and immediately set 
a process in motion to ensure that the 
maiden edition of the event enters the 
history book with fond memories.

From a glamorous opening ceremony at 
the 5,000-capacity Katara Amphitheatre, 
which highlighted Qatar’s historical links 
with the sea and its connection with 
beach sports, the participants were 
never in doubt that they were in for a 
good time at four beautiful venues -- the 

Katara Beach, the Al Gharafa Stadium, the 
Aspire Park and the Ritz-Carlton Doha's 
Legtaifiya Lagoon.

Over five days, spectators were treated 
to exciting action as athletes competed 
for glory and medals in aquathlon, 3X3 
basketball, climbing, bouldering, beach 
handball, karate kata, kitefoil racing, 
skateboarding, beach soccer, open water 
5km swimming, beach tennis, beach, 
volleyball 4X4, waterski, wakeboard and 
beach wrestling.

In the end, Spain emerged at the top of 
the medals table with their haul of ten 
medals including seven gold, one silver 
and two bronze while Brazil came a close 
second with five gold, four silver and 
three bronze.

Italy completed the top three with four 
gold, one silver and one bronze while 
hosts Qatar had an impressive outing -– 
winning a silver after a painful loss to the 
USA team in the men’s volleyball event.
The event in Doha was not just only 
about sporting action as, on October 17, 
outstanding achievements of athletes 
during the five Continental Games that 
took place over the past 18 months were 
also recognized in the sixth edition of the 
annual awards ceremony.

A major highlight of the night was the 
presentation of a prestigious award to 
His Excellency Sheikh Joaan bin Hamad 
al-Thani, President of the Qatar Olympic 
Committee (QOC) and Chairman of the 
Local Organising Committee of Qatar 
2019, for his contribution to the Olympic 
Movement. 

And then there was the 24th ANOC 
General Meeting that hosted over 
1,000 high-level delegates from 205 
National Olympic Committees (NOC), 
the International Olympic Committee 
(IOC), international federations and 
organising committees who gathered 
at the Sheraton Grand Doha Resort & 
Convention Hotel on October 17-18 
to discuss issues facing the Olympic 
movement.

The event was attended by HE Sheikh 
Joaan bin Hamad al-Thani and IOC 
president Thomas Bach.

The assembly, which was opened by 
the acting ANOC Acting President Robin 
Mitchell, also saw HE the Assistant 
Chief of the Amiri Diwan and former 
QOC Secretary General Sheikh Saoud bin 
Abdulrahman al-Thani receiving an ANOC 
Order of Merit award.

At the closing of proceedings, it was 
announced that the 25th ANOC General 
Assembly will be held next year in the 
1988 Olympic city of Seoul, South Korea. 
The meeting will mark the centennial 
anniversary of the Korean Sports and 
Olympic Committee.

With the grand successes of all these 
events, Qatar has once again written its 
great name in the annals of history as a 
major sporting hub but the sports-loving 
country is not resting on its laurels as it 
looks forward to further contributing to 
the development of global sports in the 
future. Once again, Mabrook Qatar! You 
make things happen.

Doha hosts ANOC 
General Assembly 
Meetings

The 24th General Assembly of the 
Association of the National Olympic 
Committees (ANOC) was held in Doha in 
the presence of Qatar Olympic Committee 
(QOC) President HE Sheikh Joaan bin 
Hamad al-Thani and International Olympic 
Committee (IOC) president Thomas Bach.
The meeting was also attended by 
representatives of 204 NOCs.

While welcoming the guests during his 
opening speech, HE Sheikh Joaan bin 
Hamad al-Thani said: «The Qatar Olympic 
Committee is delighted to welcome 
everyone to Doha. We share the same 
vision, the same ambition and the same 
concerns with the rest of the Olympic 
movement as we promote and strengthen 
the movement throughout the world, and 
in this region, in particular».

“Following the success of the first edition 
of the World Beach Games Qatar 2019, the 
Qatar Olympic Committee is pleased to host 
the 24th General Assembly of the National 
Olympic Committee and the awards 
ceremony,» HE Sheikh Joaan added.
His Excellency said that QOC has always 
provided all possible support to the 
Olympic Movement by hosting numerous 
events, and programs to promote 
the Olympic principles and spirit. He 
expressed his delight at the large number 
of delegates representing the National 
Olympic Committees, the International 
Olympic Committee, the International 
sports federations and the Organizing 
Committees for the tournaments that were 
in attendance at the General Assembly 
to discuss several issues affecting the 
Olympic Movement since the last Assembly.
HE Sheikh Joaan bin Hamad al-Thani 
added that as Arabs, Qataris believe in 
the principles of love, peace and respect 
for one another underpinning the Olympic 
philosophy.

“The philosophy of the Olympic movement 
are values that inspire us and they are 
consistent with our true desire to live 
together, in harmony and love with all 
peoples of the world irrespective of 
cultures and races, « said HE Sheikh Joaan.

“As people aspire to be better, aspiring 
to change themselves and their lives 
in a positive way that preserves their 
identity and interacts with other cultures, 
we find ourselves integrated with that 
Olympic philosophy of combining sport 
with health and joy of life, culture and 
education which fosters awareness 
and development of ideas. I once again 
welcome every delegate and I hope that 
the work of this General Assembly will 
be a success and that the Committees 
and all members of the Olympic family 
will continue their successful efforts to 
develop the Olympic Movement in the 
world,» HE Sheikh Joaan bin Hamad al 
-Thani concluded.

The assembly, which was opened by 
ANOC Acting President Robin Mitchell, 
also saw HE the Assistant Chief of the 
Amiri Diwan and former QOC Secretary-
General Sheikh Saoud bin Abdulrahman 
al-Thani receiving an ANOC Order of Merit 
award.

Mitchell, in his opening remarks, thanked 
the State of Qatar and the QOC for 
their warm hospitality and the excellent 
hosting of the ANOC World Beach Games 
and the General Assembly. The General 
Assembly decided that Mitchell will 
continue as the acting president of ANOC.
Addressing the ANOC General Assembly, 
the IOC President Thomas Bach, said, 
«This year we are also celebrating the 
125th anniversary of the IOC which was 
founded by Pierre de Coubertin in 1894 
to prepare for the first modern Olympic 
Games for 1896, and what a change we 
have witnessed over time! 

«In 1896, there were athletes from just 
14 countries, and most of them were 
invited individually by the IOC to take 
part in the Games. Today there are 206 
National Olympic Committees and we are 
all united despite our diversity.

“This shows what we have accomplished 
in the meantime because our mission 
since 1894 has not changed but what 
has dramatically changed are the ways 
of accomplishing this mission, and these 

ways are still changing day by day. We, 
therefore, have to keep changing.
“Maybe it’s a good moment, just one year 
before Tokyo, to think about this and to 
have a look at it from a wider perspective. 
The preparations for the Tokyo Games are 
going very well and I have nothing to add 
to what I said to you last year -– I have 
never seen an Olympic city being so well 
prepared, with just one year to the Games, 
as Tokyo already is.

“We have enjoyed broad support from 
all levels of government, starting from 
Prime Minister (Shinzo) Abe to the Tokyo 
Metropolitan government and all other 
levels of government.

“To be extremely clear, the Olympic 
Games are not about making money, the 
Olympic Games are not about maximizing 
revenues. The Olympic Games are there to 
accomplish our mission to unite the world 
through sport, to promote and defend our 
values. Money for us is just a means to 
achieve our mission,” he concluded.
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HE the Assistant Chief of the Amiri Diwan 
and former Qatar Olympic Committee 
Secretary-General Sheikh Saoud bin 
Abdulrahman al-Thani received an ANOC 
Order of Merit award from International 
Olympic Committee (IOC) President 
Thomas Bach at the 24th ANOC General 
Assembly in Doha, Qatar.

Sheikh Saoud thanked His Highness the 
Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani 
for the opportunity to work in the field of 
sports in the past.

“I thank HE Sheikh Joaan bin Hamad 
al-Thani, President of the Qatar Olympic 
Committee, for the nomination for this 
honour and I want also to thank Jassim 
al-Buenain, Secretary-General of the QOC,” 
he said.

 “This success has been achieved thanks 
to the support of God and the great 
support given by the State of Qatar to 
sports and youth sector."

The Asian Basketball Federation (FIBA 
Asia) has re-elected HE the Qatar 
Olympic Committee First Vice-President 
Sheikh Saud bin Ali al-Thani as FIBA Asia 
President for the period 2019-2023.

During the continental meeting held in 
Bengaluru, India, the FIBA Asia council 
was formed. It comprises HE Sheikh Saud 
bin Ali al-Thani as President, Yao Ming 
(China) as Executive Board Chairman, 
Akram Halabi (Lebanon) as first Vice-
president, Alfredo Panlilo (Philippines) as 
second Vice-president, Salem al-Motawa 
(UAE) as Gulf region Representative, Galal 
Nagrash (Syria) as West Asian region 
Representative, Abhijit Sarkar (India) as 
Finance Committee Chairman and Ko Lan 
(Hong-Kong) as Executive Board Member.

The 2014-2019 FIBA Asia Assembly 
Report was presented to the Congress 
and highlighted the key achievements 
and the strategic plans for the term 
2019-2023.

Sheikh Saud 
bin Ali al-Thani 
re-elected 
as FIBA Asia 
President

Sheikh 
Saoud 
receives 
ANOC Order 
of Merit
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Qatar’s showjumping team qualify 
for Tokyo Olympics

Qatar’s showjumping team qualified for 
the 2020 Olympics in Tokyo. This will be 
the second successive time that a Qatari 
equestrianism team will be going to the 
Summer Games, after they had done so in 
Rio 2016.

Qatar finished second in the Morocco 
Royal Tour Nations Cup in Rabat, which 
was a Tokyo Olympics qualifying event.
Qatar’s squad included Sheikh Ali al-Thani, 
Bassem Mohamed, Hamad Nasser al-Qadi, 
Rashid Towaim Ali al-Marri and Hamad bin 
Ali al-Attiyah.
Qatar finished with a cumulative time of 
239.40 and 238.45secs, with the best 
three scores of the riders making up 
the tally. Sheikh Ali, astride his gelding 
Sirocco, was the fastest rider among his 
teammates, finishing his round in 77.43 
seconds.

The Qatar Equestrian Federation 
(QEF) and Asian Equestrian Federation 
President Hamad Abdulrahman al-Attiyah 

congratulated the Qatari riders on their 
achievement.

“I dedicate this achievement to HH 
the Amir, HH the Father Amir and HE 
President of the Qatar Olympic Committee 
Sheikh Joaan bin Hamad al-Thani for their 
support to Qatari equestrian sport,” said 
al-Attiyah.

“We will now turn the focus on preparing 
our riders to deliver an exceptional show 
at the Tokyo 2020 Olympic Games. Our 
athletes will continue their training camps 
in Europe ahead of their participation in 
the Olympics,” he added.
The Qatari showjumping team 
participated in the Olympics for the first 
time at Rio 2016, where Sheikh Ali bin 
Khalid al-Thani took the sixth place in a 
pulsating jump-off. Sheikh Ali was one of 
13 riders who finished the first jump-off 
without penalties.

On the road the road to Tokyo
With the Summer Olympics edging closer, 
Qatar’s athletics champions stepped 
up their preparations for their greatest 

challenge after an exceptional 2018-
2019 season. Qatar’s Mutaz Barshim, 
Abderrahman Samba and Abubaker 
Hayder have already qualified for Tokyo 
2020.

Hayder was the first Qatari athlete 
to qualify for the Olympics when he 
surpassed the qualification time of 
1:45.20 with a 1:44.82 run at the IAAF 
Diamond League meet in Doha.

Haydar’s qualification reflects his technical 
and physical development as an athlete.
Haydar, who also claimed a gold medal at 
the Asian Athletics Championships held in 
Doha in April 2019, was delighted after 
securing his spot at Tokyo 2020, stressing 
that participation in the Olympics is a 
dream for every Qatari athlete.

“I’m confident that I can accomplish more 
at both the continental and world levels 
in the light of great support I enjoy from 
Qatar’s sports authorities,” he said.
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Samba aims high at Tokyo Olympics
For his part, Team Qatar’s Abderrahman 
Samba proved his merit as one of the best 
runners in 400m hurdles as he secured 
his spot at the Tokyo 2020 Olympics 
when he took first spot at the Shanghai 
Diamond League in a time of 47:27 
seconds.

Then he suffered an injury during his 
preparation for the IAAF World Athletics 
Championships, Doha 2019. However, 
with his commitment, Samba was able to 
return in time to win Qatar’s first medal at 
the Doha Worlds when he finished third in 
men’s 400m hurdles event behind Karsten 
Warholm of Norway and Rai Benjamin of 
the US.

“It is an incredible feeling,” said Samba. “I 
got the injury before the London Diamond 
League meeting where I was meant to 
race the 400m flat -– a muscle in my back. 
It was expected to take 10 to 12 weeks 
to recover but luckily in nine weeks I 
recovered and was able to win this medal. 
I consider this a big achievement.”

Barshim ready for Tokyo 2020 
Olympics
Staying true to expectations, Team 
Qatar’s Mutaz Barshim kept his promise 
and qualified for the 2020 Tokyo 
Olympics when he claimed the men’s 
high jump gold at the IAAF World Athletics 
Championships, Doha 2019  to retain
 his title.

Barshim won gold after a career-
threatening injury had kept him away from 
sporting action for more than 10 months.
Barshim, who claimed bronze at the 2012 
London Olympics and a silver at Rio 2016, 
is now ready to sparkle in Tokyo. With his
international experience and a personal
best of 2.43m - two centimeters short
of the world record held by Cuban
legend Javier Sotomayor (2:45m)
since 1993, Barshim is the favourite 
to win gold.

“I am really happy, it feels amazing, it feels 
great,” said Barshim, stressing that the 
gold medal will only boost his motivation 
ahead of the next season.

Team Qatar
On the road to 

Tokyo
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Qatar’s shooting team claimed 5 medals 
including three gold at the 9th Asian 
Shotgun Championships held in Almaty, 
Kazakhstan, from September 20-30, 
2019.

Qatar's Hamad al-Marri claimed gold in 
men's Double Trap event, and he then 
joined compatriots Rashed al-Athba and 
Masoud al-Athba to also win the team 
gold.

Rashed al-Athba  also won the individual 
skeet bronze, besides the team skeet 
silver with Masoud al-Athba and Abdulaziz 
Saleh al-Attiyah.

Qatar’s Fares Ebrahim claimed two 
silver medals in a gripping men's 96kg 
category at the International IWF World 
Weightlifting Championships held in 
Pattaya, Thailand, from September 12-
27, 2019, with the participation of 107 
athletes from 75 countries.

Ebrahim won his first silver medal in Clean 
and Jerk event when he lifted 224 kg to 
finish second behind China’s Tian Tao.

He later clinched his second silver with a 
total lift of 402 kg after clearing 178 kg 
in the Snatch event.

Iran’s Mousaavi Jarahi claimed bronze in 
Clean and Jerk with 216 kg while Georgia's 
Anton Pliesnoi took the bronze with a 
total lift of 394kg.

This is a significant qualifying event 
for Tokyo 2020 with the points going 
towards the Olympic ranking list. The 
Pattaya event is a Gold Level competition 
and the performance is bound to have a 
significant bearing on athletes making 
it to Tokyo as per the new qualification 
norms.

The qualification process for Tokyo 2020 
is based on the performances of the 
weightlifters in six events over a period 
of 18 months out of which the four best 
results will be considered.

Team Qatar claim 
5 medals at 
Asian Shotgun 
Championships

Fares Ebrahim 
wins two silver 
medals in World 
Weightlifting

Qatar boys saved their best for last to 
thrash Bhutan 11-0 and edge Yemen on 
goal difference as they emerged Group E 
winners in the AFC U-16 Championship 
2020 Qualifiers.

Rashid Abdulaziz al-Abdulla opened 
the scoring with an eighth-minute goal, 
and then followed penalty conversions 
from Mubarak Shanan Hamza (36th) and 
Mohamed Salem al-Quraishi (44th), before 
Qatar flexed their muscles in the second 
half to seal an emphatic win.

Abdulaziz Fahad al-Naimi and captain 
Mahdi Salem al-Mejaba found the back 
of the net in the 49th and 53rd minutes 
respectively.

Al-Quraishi scored his second four minutes 
later, while al-Abdulla completed his hat-
trick with back-to-back goals in the 65th 
and 68th minutes.

Qatar qualify 
for AFC U-16 
Championship

Team Qatar claim 
two bronze medals 
in Asian Age Group 
Aquatics

Defender Hassan Mohamed al-Ghareeb 
got into the goals coring action five 
minutes later, before Mubarak scored from 
the penalty spot in the 88th minute.
Substitute Abdulrahman al-Dosari’s goal 
three minutes into injury time ensured 
the 1990 champions of their 11th 
appearance in the Finals.

Qatar led the standings of the group 
with 7 points ahead of Yemen in the 
second place.

The event brought together 47 teams 
with 15 spots, in total, available for the 
2020 Finals. The hosts earn automatic 
entry.

Qatar's diving team claimed two bronze 
medals at the 10th Asian Age Group 
Aquatics held in Bengaluru, India.
Mohammed Shweiter, who had won silver 
in the 2017 edition, took a bronze medal 
in the 10m diving event, after combining 
with colleague Abdulaziz Balghith for a 
bronze in doubles diving.
Qatar’ swimming team, including Waleed 
Daloul, Abdulaziz al-Obaidli, Omar Ashraf, 
Yousef Ashraf, Kareem Salah, Tamim al-
Hamayda, Abdullah al-Ghamri, Ibrahim al-
Hilal and Saif al-Borashid, also participated 
in the event.
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Qatari goalball team claimed the gold 
medal at the 2019 West Asian Paralympic 
Games after beating Iraq 9-7 in the final.
The 2019 edition was held in Amman, 
Jordan, and brought together athletes 
from 12 nations including Qatar, Kuwait, 
Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Oman, 
Palestine, Yemen, UAE, Bahrain and hosts 
Jordan.

Qatar's squad included Mohammed 
Hamam, Hassam al-Kohaji, Abbad al-
Shemali, Abdullah Bo Falasa, Abdulhadi 
al-Marri and Mohammed al-Kahlout.
On the other hand, Qatar’s Sarah Masoud 
claimed gold in the Shot Put event and 
silver in discus throw.

Abdulrahman Abdulqader clinched the 
silver medal in Shot Put and bronze in 
Javelin throw.

Qatari volleyball team finished ninth in 
the 2019 Asian Senior Men's Volleyball 
Championship to qualify for AVC Men's 
Continental Olympic Qualification 
Tournament.

In their final placement match, they 
defeated Kazakhstan 3-0.
Iran, Australia, Chinese Taipei, India, South 
Korea, Pakistan and China also reached 
the Qualification Tournament to be held 
in Jiangmen, China, from January 7 to 12, 
2020.

In the first round, Qatar finished third in 
their group after losing to Australia and 
Iran, and beating Sri Lanka. In the second 
round, Qatar defeated Oman and lost to 
Kazakhstan to lead their group.

In the placement round, Qatar edged past 
Indonesia before beating Kazakhstan 
to secure their spot in the AVC Men's 
Continental Olympic Qualification 
Tournament.

The Qatari swimming team claimed the 
title for junior competitions at the 27th 
GCC Aquatics Championships in Kuwait 
recently.

Qatar claimed 34 medals including 17 
gold medals, 10 silver medals and 7 
bronze medals.
Qatar’s Abdullah Ahmed was selected 
as the best swimmer in the 11-12 years 
category.

In the men’s events, Qatar won 9 medals 
including 7 gold medals, one silver and 
one bronze.

Tamim Mohammed also claimed 3 medals 
at the Arab age groups swimming 
championships held in Morocco with the 
participation of 250 swimmers.

Tamim won the 50m and 100m butterfly 
events and finished runner up in the 50m 
freestyle event.

Team Qatar win 
goalball gold 
at West Asian 
Paralympic Games

Qatar book 
spot in Asian 
Volleyball Olympic 
Qualification 
Tournament

Qatar shine at 
GCC Aquatics 
Championships

The Qatari men's squash team claimed 
three medals in the 2019 edition of West 
Asian Championship held in Tehran, Iran.

Qatar's Abdullah al-Tamimi claimed the 
singles title after beating Iran's Sajad 
Zareian 3-0 in the final match to become 
the first Qatari player to win this event, 
while Syed Amjad claimed bronze.

In the team event, the Qatari men's team 
clinched the silver medal after reaching 
the final following victories over Iraq and 
Kuwait.

Qatar won the 7th Asian Beach Handball 
Championship after beating their 
traditional rivals Oman 2-0 (12-8, 16-14) 
in a closely-fought final in the Chinese 
city of Weihai.

Qatar had earlier won titles in 2011, 
2013, 2015 and 2017 to become the 
most successful team in the tournament’s 
history and interestingly, Oman were the 
runners-up in all four of those finals.
Earlier in the semi-finals, Qatar beat Iran 
2-0 (20-14, 16-10) to reach the final.

Team Qatar win 
three medals 
in West Asian 
Men’s Squash 
Tournament

Qatar win 5th 
Asian Beach 
Handball title
in a row

The championship in China served as a 
qualifier for both the 2019 ANOC World 
Beach Games in Qatar and the 2020 
IHF Men’s and Women’s Beach Handball 
Championships to be held in Italy.

Qatar’s squad included Mohamed Obaidi, 
Anadin Suljakovic, Sayyed Kenawi, 
Motasem Abdulwahed, Hani Kakhi, 
Mahmoud Hasaballah, Abdulrazaq 
Murad, Amer Danger, Anis Zouaoui and 
Mohammed Hassan Zaki.
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Qatar Olympic Committee 
Celebrates its
40th Anniversary
In a landmark ceremony attended by HH Sheikh Abdullah bin 
Khalifa Al Thani and HE Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani, the 
Qatar Olympic Committee celebrated its 40th Anniversary.

HE Sheikh Joaan: Qatar sport movement has seen historic
turning point since His Highness assumed the Presidency. We
are keen to move forward in our strategy to support Qatar
National Vision 2030.

We achieved quantum leap in sport work over the past 40
years ... and QOC is at its honorable frontage.
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The Qatar Olympic Committee (QOC)
recently celebrated its 40th Anniversary 
with a landmark ceremony that had 
in attendance HH Sheikh Abdullah bin 
Khalifa Al Thani , HE Sheikh Abdullah bin 
Nasser bin Khalifa Al Thani, Prime Minister 
and Minister of Interior and HE Sheikh 
Joaan bin Hamad Al Thani, President of 
Qatar Olympic Committee
.

The ceremony started with a brief film to 
highlight  QOC's career and achievements 
over the past 40 years.

In his welcoming speech, HE President 
of QOC Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani 
welcomed the guests, pointing that 
the founding of QOC has contributed 
to drawing the sports development 
route in the State of Qatar, thanks to 
the efforts made by HH the Father Amir 
Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, who 
announced founding the QOC on March 
14, 1979.

"Since that day, sports in Qatar have been 
steadily advancing under the leadership 
of its presidents who lead the Qatari 
sports movement and undertook the 
continuation of its march with confidence, 
competence and efficiency that have 
had a great impact on the development 
of the Olympic movement, followed by 
an important milestone when HH the 
Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, 
assumed the Presidency of Qatar Olympic 
Committee in December 2000, which 
marked a turning point in the history of 
Qatari sport," said HE Sheikh Joaan.
"Doha has become beacon of pride, 
thanks to the guidance and directives 
of HH the Amir, who has established 

Qatar Olympic 
Committee 
Celebrates its
40th Anniversary

Qatar's status globally, and made sport one 
of the important factors in the pillars of 
sustainable development of the country," 
His Excellency added, praising the efforts 
of the champions, who exerted their efforts 
over the past decades, and achieved 
the best continental and international 
achievements that has put Qatar in its 
current leading  position in sport.

HE Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani 
went on saying: "Over 40 years, the 
Qatar Olympic Committee has made 
accomplishments in various fields and at 
all levels. QOC has made a quantum leap in 
sports work and has had an active presence 
in continental and international forums and 
in various sports events and competitions 
in which Qatari athletes participated and 
won several titles and medals".

HE the QOC President said that with 
the outstanding presence of the State 
of Qatar, the great development of its 
sports infrastructure, and the world-class 
sports facilities, Doha has deserved to be 
named the capital of sport, as it organized 
major international tournaments that 
strengthened the sporting status of 
the State of Qatar. In addition, QOC has 
received numerous accolades and awards in 
various sectors and has instilled a number 
of concepts through slogans such as Sports 
for Life, he added.

HE Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani 
concluded his speech affirming QOC's 
keenness and commitment to achieving the 
objectives of promoting and developing the 
Olympic Movement in Qatar and developing 
it in accordance with the Olympic Charter in 
addition to advancing with its strategy in 
support of the Qatar National Vision 2030.

 "Over 40 years, the Qatar 
Olympic Committee has made 
accomplishments in various fields 
and at all levels. QOC has made 
a quantum leap in sports work 
and has had an active presence 
in continental and international 
forums and in various sports events 
and competitions in which Qatari 
athletes participated and won 
several titles and medals".
HE Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani
QOC President 

First QOC President, first QOC Board
and former QOC Secretary Generals 
honored in the ceremony:

HE QOC President Sheikh Joaan bin Hamad 
Al-Thani honored HH Sheikh Abdullah 
bin Khalifa Al-Thani as the first QOC 
President.

HE Sheikh Mohammed bin Fahad Al-
Thani was also honored as the former 
QOC President from December 11, 1993 
to June 4, 1995, as well as a number of 
senior athletes and former QOC Secretary 
Generals. These included Mohammed 
bin Humam Al Abdulla, Yousef Ahmed 
Al Sa'ai, Rashed bin Haseen Al Nuaimi, 
DahlanJumaan Al Hamad, HE Sheikh 
Saud bin Ali Al-Thani, HE Dr. Thani bin 
Abdulrahman Al Kuwari and HE Sheikh 
Saoud bin Abdulrahman Al-Thani.
It is worth mentioning that, six presidents 
assumed the post of president of QOC 
since the governing sport body was 
founded, HH Sheikh Abdullah bin Khalifa 
Al-Thani was the first QOC President,   
followed by HE Mohammed bin Khalid 
Al Thani, HE Mohammed bin Fahad Al 
Thani, Saoud bin Khalid Al Thani, HH 
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and HE 
Sheikh Joaan bin Hamad, the current QOC 
President.

The awardees also included the first 
Qatari winner of an Olympic medal 
Mohammed Sulaiman, Paralympics Rio 
2016 winner Abdulrahman Abdulqadir 
and Paralympics Rio 2016 winner Sarah 
Masoud.

Jassim Al Buenain: we have cumulative 
experience in sport development field:
HE QOC's Secretary General Jassim bin 
Rashid Al Buenain expressed delight for 

meeting the awardees on the occasion of 
the 40th anniversary of the committee. 
His Excellency said with this day, QOC 
has completed 40 years, which is a path 
that witnessed many proud sporting 
achievements, due to the outstanding 
role it has played since its inception in 
promoting the Olympic Movement and 
in all kinds of sports, and hosting many 
of events and major sports tournaments 
that made Qatar the capital of sport.

He said the occasion celebrates the
ongoing successes and developments
the committee has had in accumulating
experience towards achieving sustainable 
sports development.

His Excellency then expressed his thanks 
and appreciation to all former QOC staff 
since its inception in 1979 to this day.

The celebration of the 40th anniversary 
of QOC included a discussion panel with 
the participation of HE QOC President 
Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani, HE 
Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al-Thani 
former QOC secretary general and 
Qatar's Ambassador to Germany, Dahlan 
Jumaan Al Hamad IAAF vice president, 
HE Dr. Thani bin Abdulrahman Al Kuwari 
second vice president of QOC and deputy 
chairman of Asian Olympic council and HE 
QOC's Secretary General Jassim bin Rashid 
Al Buenain. 
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The State of Qatar has become a world 
pioneer by allocating a holiday dedicated 
to sport in reflection of the immense 
belief of the country’s wise leadership in 
the significant role of sport in shaping 
lives and personalities, besides its status 
as one of key pillars of Qatar National 
Vision 2030. 

In a demonstration of the country’s 
commitment to marking the National 
Sports Day, the Qatar Olympic Committee 
(QOC) marked the day on February 12 
in a festive occasion with a celebration 
attended by QOC President HE Sheikh 
Joaan bin Hamad Al-Thani and HE Minister 
of Education and Higher Education Dr. 
Mohammed Abdul Wahed Al Hammadi, HE 
QOC Second Vice- President Dr. Thani  bin 
Abdurrahman Al Kuwari, Undersecretary 
of Ministry of Education and Higher 
Education Dr. Ibrahim bin Saleh Al 
Nuaimi, HE QOC Secretary General Jassim 
bin Rashid Al Buenain, Qatar Olympic 
medallist Mutaz Barshim and the national  
football team squad, winners of the 2019  
AFC Asian Cup.

The event was a collaboration between 
QOC and the Ministry of Education and 
Higher Education and it took place at Al 
Yarmouk Preparatory School. The occasion 
brought together sport federations, 
families and some 600 students from 
fifth to ninth grades, including 20 
students  with disabilities.

Among the national teams and 
federations participating in the 
celebration of National Sports 
Day were the taekwondo and judo 
national teams, Qatar Golf Association, 

QOC and Ministry 
of Education and 
Higher Education 
celebrate National 
Sports Day

Qatar Volleyball Association, Qatar 
Tennis, Squash and Badminton Federation, 
Qatar Fencing Federation and Qatar 
Swimming Association.

The event reflected the long-standing 
cooperation between QOC and Ministry 
of Education and Higher Education. The 
partnership resulted in several programs 
and projects, nurtured school sports 
and discovered talents. Among the joint 
programs are School Olympic Program and 
Kun Riyadi. 

The sport federations staged 
performances at the Cultural Village 
Foundation to mark the National Sport 
Day. In addition, public members from 
different age groups competed in 
weightlifting, boxing, and wrestling in 
the presence of Team Qatar players and 
wrestlers Shareef Badr and Abdulrahman 
Ibrahim.

In another show, Qatar fencers carried out 
an impressive performance to introduce 
the public to fencing. Likewise, Qatar 
Athletics Federation, in collaboration 
with the Ministry of Municipality and 
Environment, organized competitions 
for children aged 8-12 years old. Qatar 
Basketball Federation also made a 
presentation about the game, allowing 
the public to throw the ball into the 
basket. 

The taekwondo, judo and karate 
federations had a unique event at Katara 
that involved many young club and 
academy players as well as children who 
practiced martial arts.

Qatar Golf Association, meanwhile, 
organized a mini golf at Katara Beach 
throughout the day, while Qatar Cycling 
and Triathlon Federation held an all-day 
aquathlon swimming at Katara Corniche.

Sport Federations 
organize multiple 
activities 
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Aspire Academy and Qatar Olympic 
Academy signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) to enhance the 
standards of their administrative and 
technical staff, and also of the students in 
the field of Olympic education and sports.

Both organizations will cooperate to 
develop coaches, experts and specialists 
in sports, physical education and applied 
sciences, through the implementation of a 
series of programs.

 The two organizations will also conduct 
workshops and programs in sports culture 
and Olympic movement for students and 
administrators of Aspire Academy. Also, 
Aspire Academy can benefit from various 
sports department programs offered by 
the Qatar Olympic Academy and obtain 
international certificates accredited by 
the International Olympic Committee.

“The signing of this MoU comes at a 
wonderful time when Qatar is celebrating 
the achievements of Mutaz Barshim and 
Abderrahman Samba in the IAAF Athletics 
World Championships, Doha 2019. Our 
objective is to be always connected 
to all sport organizations in Qatar and 
we always say that they should use us 
as much as possible to do everything 
from working with young kids starting 
in sports, to elite training and coaching 
training among other things,” said Saif 
Mohammed al-Nuaimi, Executive Director 
of Qatar Olympic Academy.

Al-Nuaimi added: “We are very proud 
today to sign this important Memorandum 
of Understanding with Aspire Academy 
which is a leading academy in the field of 
Sports in Qatar, based on its crucial role 
in student-athlete development for all 
national teams in different sports.
“This agreement will help us implement 
educative and instructive workshops that 

Aspire Academy 
and Qatar 
Olympic 
Academy ink 
MoU to promote 
Olympic 
Education & 
sports

will help the academy student-athletes and 
staff, as well as programs tailored for Aspire 
Academy which will reflect positively on 
the sports scene in Qatar.

“Aspire Academy is a shining example in 
the world of sports through its graduates, 
whose achievements have made the 
country proud. We, at the QOA, are very 
delighted today to be able to finalize this 
agreement with Aspire Academy that will 
unify efforts between our two academies 
in developing Qatari athletes. And we 
will work hard to put forward important 
programs that benefit our student-
athletes who will represent the country in 
international big events.”

Ivan Bravo, Director General of Aspire 
Academy, said: “The Qatar Olympic 
Committee has always been very 
supportive to us and I think that now 
bringing the Qatar Olympic Academy into 
play gives us a platform where they can 
help us and we can help them.

“As we always do at Aspire, we are 
focusing on the development of people 
and that includes coaching, sport science, 
physiology, analytics and also some 
pathways for our young athletes to be at 
some point connected to the Qatar Olympic 
Committee.”
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The Qatar Olympic Committee (QOC) 
organized the first edition of its Padel 
Tournament from October 18-20, 2019.
The QOC Secretary General HE Jassim 
Rashid al-Buenain honored the winners. 

The medal ceremony was attended 
by Director of the QOC Sport Affairs 
Department Khalil al-Jaber and Secretary 
General of the Qatar Tennis, Squash and 
Badminton Federation (QTSBF) Tariq 
Zainal.

Al-Jaber thanked the QTSBF officials for 
their efforts to promote padel in the State 
of Qatar and stressed that the inaugural 
edition of the QOC Padel Tournament 
proved a huge success, bringing together 
more than 96 players.

Head of the QOC Activities and Program 
Support Unit, Abdulaziz Ghanim, said that 
the QOC organized the inaugural Padel 
Tournament in the light of its efforts to 
increase community engagement in sport 
and entertainment activities.

The Qatar Olympic Committee (QOC) 
celebrated the seventh edition of the 
World Challenge Day, held annually under 
the umbrella of TAFISA -- The Association 
For International Sport for All.

The QOC, through its Sport Affairs 
Department, organized the event at the Al 
Tamakon School, which was attended by 
a large number of students, who enjoyed 
various sports activities and attended 
a valuable lecture on health education 
presented by the Qatar Cancer Society.

Supervisor of the event, Afra al-Sada, 
said the World Challenge Day aims to 
raise awareness about sport’s vital role in 
improving public health.

She added that the QOC has decided 
to give people with special needs a 
chance to participate in this year's World 
Challenge Day. She highly appreciated 
the involvement of the students of Al 
Tamakon School with the events, and 
thanked the school for its cooperation 
with the QOC in celebrating the important 
day.

Advisor and acting principal of Al 
Tamakon School, Nidal Abdel Qader, said 
that organizing the event at the school 
in cooperation with QOC comes in the 
context of the school's mission to promote 
the integration of people with special 
needs and the cooperation with various 
institutions in the country. 

The Qatar Olympic Committee (QOC) 
organized the 13th edition of the 
Electronic Games Tournament (FIFA 
2019) at Sports Corner in Tawar Mall in 
Doha.

In the senior category, Yousef al-Darwish 
won the first place, while the second 
place went to Rashid Abdurrahman. Jassim 
al-Eid clinched the third place.
In the junior category, Tamim Ibrahim 
al-Hour won the first place, while Ahmed 
Alaa El Deen secured the second place. 
The third place went to Abdurrahman 
Emad.

Khaleel al-Jaber, Director of Sport Affairs 
Department at QOC; Jaber Saleh al-
Mosallem, Chairman of The Blue Group; 
Nasser al-Mudahka, Head of sport 
activities and programs section at the 
QOC; and Barbaros Akyildiz, Managing 
Director of The Blue Group, crowned the 
winners.

The 13th edition of the event saw a 
massive turnout of some 160 players.
The QOC organizes the electronic games 
tournament every year as part of its 
efforts to increase participation in sport 
and entertainment activities. The first 
edition of the tournament was held in 
2007.

The Sport Affairs Department of the 
Qatar Olympic Committee (QOC), in 
partnership with the Qatar Swimming 
Association (QSA) and Qatar University 
(QU), organized the seventh edition of 
Swimming For All Tournament at Hamad 
Aquatics Complex.

QOC, as the governing Olympic body in 
the country, staged the event to mark the 
IOC's 125th Anniversary which fell on June 
23.

The event brought together 130 
participants from three age groups, U-17, 
U-23, and 24 and over, to compete in 
three disciplines: 50m freestyle, 100m 
freestyle and 4x50m freestyle.
Accredited referees from the QSA 
managed the competitions based on 
FINA's refereeing system.

In the U-17 category, Mohammed al-
Masri clinched the first place, Abdulaziz 
al-Obaidly seized the runner-up position, 

QOC organizes first 
Padel Tournament 

QOC Celebrates the 
World Challenge 
Day 

Overwhelming 
success of QOC 
Electronic Games

QOC celebrates 
Olympic Day 2019

He lauded QOC’s keenness to organize 
the annual World Challenge Day, under 
TAFISA’s umbrella, to highlight the 
importance of sports across all strata 
of society, including those with special 
needs.

while the third place went to Faras Saify.
In the U-23 category, Malasovic won the 
first place ahead of Waleed Daloul, while 
Marwan took the third place.

In 24 and above category, Justin Cortez 
won the event, Mostafa Mostafa finished 
second and Ahmed Ghaith Attari clinched 
the third place.

Khalil Ibrahim al-Jaber, Director of Sport 
Affairs Department, honored the winners, 
amid the attendance of QSF staff and 
the employees of QOC's Sport Affairs 
Department.
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HH Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani, 
First President of the Qatar Olympic Committee 
in a special interview with “Al Adaam” Magazine:

HH Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani 
witnessed the most important period in 
history of the Qatar Olympic Committee 
(QOC), especially since it was the first 
period after the foundation of the QOC 
40 years ago. He was the first president 
of the QOC at a time when Qatar was 
laying the first foundation stone of its 
sports development. As time and years 
have passed, everyone around the world 
have been talking about Qatar's massive 
sports boom in terms of the results and 
tournaments it used to host year after 
year. Qatar has been able, through good 
planning from the outset, to occupy a 
prominent place on the sports map. 

Today, as we celebrate the QOC 40th 
anniversary, the first edition of Al-Adaam 
magazine had the opportunity to hold 
this special interview with His Highness 
Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani 
in which we focused lights on a very 
important stage in the history of sport in 
Qatar. HH Sheikh Abdullah also revealed 
his view on sport and athletes in general.

Tell us how the Qatari sport was 
like during your term as president 
of the QOC?

The foundation of the QOC came as a 
result of the efforts and directives of 
HH the Father Amir Sheikh Hamad bin 
Khalifa Al Thani who was President of 
the Supreme Council for Youth Welfare 
in the seventies. I was appointed as a 

president of the QOC in 1979 and at this 
period, we began laying the foundation 
stones for the development of sport 
in the state of Qatar. The QOC began 
with six sports federations, then the 
other federations followed and thanks 
to the efforts of everyone, this period 
marked the beginning of unprecedented 
achievements for Qatari sports as Qatar 
claimed the second place at the FIFA 
World Youth Cup in Australia in 1981 and 
won its first medal in Asian Games during 
the 1982 edition in New Delhi, India. 
The Qatari Olympic teams also qualified 
to the 1984 Olympic Games in addition 
to some other achievements made by 
the Qatari athletes on local, regional and 
international levels. 

QOC foundation 
How did the process of making the 
Qatari sports history begin?

The QOC began its history in March 
14, 1979 when HH the Father Amir 
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, then 
President of the Supreme Council for 
Youth Welfare, issued a decree appointing 
presidents of the sports federations 
and forming of the QOC. We began our 
work immediately by forming the board 
of directors and by preparing the plans 
to reach our goals. We are satisfied with 
the efforts we have made and with 
our contribution to the achievements 
accomplished by the Qatari athletes. The 
first period witnessed the participation 

of many national teams in continental 
and international tournaments. Many 
accomplishments have been achieved in 
various events thanks to the efforts of 
the federations and athletes. In addition, 
the Qatari officials have assumed leading 
positions in Gulf and Asian federations 
in a new evidence on the exceptional 
abilities of our sports leaders. 

Developing the Qatari sport 
What are the foundations set up to 
help the Qatari sport reach higher 
levels in the future?

Since its foundation, the QOC was keen 
to develop the Qatari sport by supporting 
the existing federations which presidents 
were appointed as members in the QOC 
including football, basketball, volleyball, 
handball, athletics, equestrian and 
shooting federations. 
Later on, some new federations for 
Olympic sports were announced and they 
helped the Qatari athletes add to our 
outstanding record of achievements. 
The state of Qatar also began 
building new sports facilities to help 
the federations host  international 
tournaments. So we have reached this
stage where we now see the State of
Qatar occupying a prestigious position
globally where sport has become one 
of the main pillars of the Qatar National 
Vision 2030. 

No difficulties 
How did the QOC succeed many 
years ago in overcoming many of 
the difficulties facing the process 
of setting up the foundations for 
developing sport in Qatar?

The QOC did not face many difficulties 
in light of the great support it received 
from the wise leadership, which directly 
contributed to overcoming the obstacles 
on our way to achieve the desired 
objectives to develop Qatari sport. 

Commitment to Olympic charter 
To what extent was the QOC was 
keen to comply with the Olympic 
Charter? 

The commitment to Olympic Charter and 
promoting its principles in the country 
was one of the main goals of the QOC 
because we believe in the values and 
importance of the Olympic Movement and 
its positive impact on athletes around 
the world. Therefore, we were keen to 
comply with the Olympic Charter as sport 
is one of main tools of working as per the 
international systems.
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Athletes achievements 
Who were the most prominent 
athletes who left positive impact 
on Qatari sport during your term as 
the QOC President?

There were so many athletes who have 
made huge achievements that will not 
be forgotten. The most prominent of 
them was Talal Mansour, the fastest 
Gulf, Asian and Arab runner for 12 years 
who won the gold medal of the 100m 
event in three consecutive Asian Games 
(1986-1990-1994), in addition to 
Mansour Muftah, Qatar's top scorer for 
nine seasons and other athletes who have 
contributed to the development of Qatari 
sport. The Qatari teams also qualified 
for the Olympic Games in Los Angeles 
and Seoul, so their accomplishments will 
remain in the memory as role model for 
future generations.

A bright future for our sport
Far from the past, how do you see 
the future of Qatari sport in the 
light of the current big boom?

I believe that the Qatari sport has a 
bright future under our wise leadership 
represented in HH the Amir Sheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani and in lights 
of the great attention paid to sport 
and the efforts made by all institutions, 
federations and sports clubs. The sports 
achievements over the years, the most 
recent of which was winning a number 
of Asian and Olympic medals in various 
games and claiming the title of AFC Asian 
Cup 2019, reflect the development of 
Qatari sport. 

Proud of hosting the world cup
How do you feel as a Qatari citizen
with 2022 FIFA World Cup edging
closer?

Of course, I’m proud like all the Qatari 
citizens and all those who are living in this 
country that Qatar will host the 2022 
FIFA World Cup as the event will be held 
in an Arab country for the first time. This 
achievement, as HH the Father Amir 
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani said, is 
an achievement for all the Arab nations. 
For his part, HH the Amir Sheikh Tamim 
in Hamad Al Thani was keen when he 
received the hosting mantle to welcome 
the whole world in the name of all Arab 
countries. 

Fathers and grandfathers sport 
You have shown a huge attention to 
sport as an athlete and as an owner 
of camels and horses…so, how do 
you evaluate the development 
of camel races and equestrian in 
Qatar? And to what extent has 
the State of Qatar succeeded 
in benefiting from sponsoring 
for foreign races in promoting 
for Qatari equestrian on the 
international level?

Equestrian and camel races have a special 
place in our heritage as they are the 
sports of our fathers and grandfathers. 
The sports officials have shown a great 
attention to these sports by supporting 
their competitions. Through Umm Qarn 
Farm, we were able to win a lot of local 
and international equestrian titles as we 
are also keen on the quality production of 

horses which Umm Qarn Farm is famous 
for. As for the success of the country 
in sponsoring the international races, 
I think that our successes are crystal 
clear as Qatar has sponsored Prix de l'Arc 
de Triomphe, which is one of the most 
important horse races in the world, for 
more than 10 years. Qatar also agreed 
to sponsor Goodwood Festival (Qatar 
Goodwood) which is held at Goodwood 
arena in the United Kingdom for 5 years. 
This success has put Qatar on the 
international equestrian map as our 
contributions haven't gone unnoticed. 

A message for Qatari athletes 
What is your message for the Qatari 
athletes based on your experience? 

The Qatari athletes are the role models 
in their commitment to raise high Qatar’s 
flag and name in all tournaments, if there 
is a word I have to say to them, I would 
say “You are the best ambassadors of 
Qatar and we expect a lot from you at 
the upcoming events. We are confident 
that you are able to achieve the 
accomplishments that reflect the develop 
of sport in the state of Qatar. 
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Olympic Charter, Is a key 
reference of Olympic
Movement Principles
Modern Olympism was conceived by Pierre de Coubertin, on 
whose initiative the International Athletic Congress of Paris was 
held in June 1894.The International Olympic Committee (IOC) 
constituted itself on 23 June 1894.The first Olympic Games 
(Games of the Olympiad) of modern times were celebrated in 
Athens, Greece, in 1896. In 1914, the Olympic flag presented 
by Pierre de Coubertin at the Paris Congress was adopted. It 
includes the five interlaced rings, which represent the union of 
the five continents and the meeting of athletes from all over 
the world at the Olympic Games. The first Olympic Winter Games 
were celebrated in Chamonix, France, in 1924. The Olympic 
Charter (OC) is the codification of the Fundamental Principles 
of Olympism, Rules and Bye-laws adopted by the International 
Olympic Committee (IOC). It governs the organization, action 
and operation of the Olympic Movement and sets forth the 
conditions for the celebration of the Olympic Games. In essence, 
the Olympic Charter serves three main purposes:

1. The Olympic Charter, as a basic instrument of a constitutional 
nature, sets forth and recalls the Fundamental Principles and 
essential values of Olympism.
2. The Olympic Charter also serves as statutes for the 
International Olympic Committee.
3. In addition, the Olympic Charter defines the main reciprocal 
rights and obligations of the three main constituents of 
the Olympic Movement, namely the International Olympic 
Committee, the International Federations and the National 
Olympic Committees, as well as the Organizing Committees for 
the Olympic Games, all of which are required to comply with the 
Olympic Charter. 

4544



Mohamed Suleiman, winner of 
the 1st Qatari Olympic Medal

Mohamed Suleiman is a big name in Qatari 
sport! He had won the first Olympic medal 
for Qatar it the 1500m race in the 1992 
Barcelona Olympic Games. He engraved 
his name forever among glorious athletes 
in two disciplines: the 1500m and the 
5000m and became one of the icons of 
Qatari Sport after competing with the 
best in those Olympics to win a bronze 
medal. That was the start of a series of 
achievements from his part. Qatar had 
to wait another 20 years before adding 
a second medal in Athletics to its record, 
when Moataz Barshim won the bronze 
medal of the High Jump contest at the 
2012 London Olympics.  

Mohamed Suleiman won another 5 
medals in the Asian Games editions, which 
nobody else managed to achieve.
We review with the Qatari champion some 
of the best moments of his career.

Let us start with the ceremony 
where you received an award on 
the 40th anniversary of the Qatar 
Olympic Committee!

I feel honored for receiving this award. I 
would like to thank HE Sheikh Joaan Bin 
Hamad Al Thani, President of the Qatar 
Olympic Committee. I see this award as 
an honor for me, for my colleagues and 
for my generation. Our generation gave 
a lot and achieved a lot for Qatar. I am 
pleased with this gesture of recognition, 
which came 27 years after I won the first 
Olympic medal for Qatar in the Barcelona 
Olympic Games.

In Barcelona, I was 
reborn The Father 
Amir said to me: 
Your Medal is 
the Best in Qatar 
History

Memories,
Could you remind us of the 
atmosphere reigning in Barcelona 
1992?

Frankly, I was fully prepared to win the 
gold medal. I had the best time in the 
semi-finals 3:34.77! It was the fastest 
time in semi-finals history in the Olympics. 
I was seen as the favorite to win the 
gold medal. Among my rivals in that race 
was the favorite Algerian Noureddine 
Morseli who was a world and Olympic 
champion. The Final race was tactical 
and very fast in the last 400m which 
we ran in 49 seconds. That also was the 
fastest end of race in Olympic history. The 
Spanish runner, Firmin Cacho won the gold 
medal, while the silver medal went to the 
Moroccan Rashid Al Bassir and I won the 
bronze medal.

How did you feel after winning that 
bronze medal?

It was something that I cannot describe. 
I felt as if I was reborn. I was very proud 
of winning the first medal for Qatar in the 
history of the Olympics. Qatar deserves 
more than a bronze medal. Even a million 
medals won’t be worth what our country 
gave to us. I still remember those days. 
I cherish what His Highness the Amir 
Father, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani 
said: “The medal of Mohamed Suleiman 
is the best medal for Qatar, because it 
will remain the first that Qatar won in the 
Olympics. This will never change in the 
memory of history.” 

Who was your coach at that time?

It was the Czech, Stanislav Astroble who 
was recruited by the Qatar Athletics 
Federation in 1990. I consider him as 
one of the Best coaches in the world at 
that time. I trained with him for less than 
two months to win 2 gold medals at the 
Asian Games in Beijing in the 1500m and 
5000m. 

What is the second-best 
achievement after the Olympic 
medal, that you are the proudest 
of?

I had a gold medal in the Intercontinental 
Cup the same year in Cuba, one month 
after the Olympics. I won against the 
Spanish athlete who won the gold 
Olympic medal. I also won five gold medals 
in the Asian Games, two of them in Beijing 
1990 as well as a medal in the 1500m 
in Hiroshima. In that edition of the Asian 
Games, I could have won two medals, but 
the Japanese scheduled the two 1500m 
and the 5000m races on same day. I also 
won two gold medals in Bangkok 1998.
In addition to that, I won 3 gold medals in 
the World Military Championships and the 
Military Games record is still in my name.

Do you think that Moataz Barshim 
can win the gold medal in the Tokyo 
Olympic Games?

I always say that Moataz Barshim is the 
only athlete who could beat the world 
record in High Jump, which belongs to the 
Cuban Javier Sotomayor with 2.45m. I will 

be very happy for him to win a gold medal 
in Tokyo and I wish he does that so that 
he would have won the three medals after 
the bronze in London and the silver in Rio. 
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Doping: A Plague Threatening 
Olympic Sports

Doping is and has always been a problem 
in sport but society in general.  People 
resort to doping for different reasons; 
some are not happy with the way they 
look and the way others see them, while 
others want to impress their colleagues 
and the other gender.  Elite athletes, 
however, use doping to improve their 
performances and increase their fame 
while earning comprehensive prize money.

Organised sport, and generally 
recreational sport, is an activity governed 
by rules. Competitive sport, as the name 
indicates, is dominated by competition. 
People involved in doping use prohibited 
substances, natural or synthetic, for 
the main purpose of enhancing sport 
performance by gaining an unfair 
advantage, thus breaking rules that 
govern the sport. 

Since the 1950s, sport and civil 
authorities have embarked on a campaign 
to regulate the use of drugs in sport. That 
was mostly to avoid health risks and fight 
this plague threatening Olympic sport.  
The International Olympic Committee 
(IOC) and the World Anti-Doping Agency 
(WADA) affirm that using performance-
enhancing substances is against the 
“spirit of sport” and the many other 
values of sport.  WADA, an agency that 
comprises representatives from the 
Olympic Movement and civil authorities 
was formed in 1999, following major 

scandalous events that shook the world 
of cycling in the summer of 1998.
It is believed that doping has been 
in use since the very beginning of 
sport activities.  Many cases of unfair 
advantage due to the use of tricks in 
clothing and abnormal substances were 
discovered during Ancient Olympic Games 
in Greece. In ancient Rome, gladiators 
drank herbal infusions to strengthen them 
before chariot racing.  More recently, with 
the advances of medicine and technology, 
more sophisticated forms of doping have 
been adopted.  

In an article written for the British Journal 
of Sports Medicine, Rajesh Kumar said 
that the first doping death occurred in 
1886 in cycling.  

In the modern Olympic Games, doping in 
different forms is believed to have been 
practiced since the first edition. However, 
a famous case that had a considerable 
exposure was the case of the Canadian 
Athlete Ben Johnson at the 1988 Olympic 
Games in Seoul, and more recently the 
Russian Federation which was suspended 
by the IOC from competing at the Rio 
2016 Olympic Games.

The latter case has divided the Olympic 
world with the main argument being 
whether the IOC should or should not 
have a blanket suspension of Russian 
athletes. IOC Executive Board, under the 

leadership of President Thomas Bach, had 
decided to allow several Russian athletes 
to participate as Independent Olympic 
Athletes under the flag of the IOC. These 
athletes had gone through an exhaustive 
process of scrutiny to become eligible
to participate.

Many Olympic sports have also suffered 
from recent major doping cases, most 
notably cycling and weightlifting. 
IOC works with all International sport 
federations to fight against this trend.
To avoid getting caught taking a 
substance listed on WADA’s banned list, 
many athletes are willing to test newly 
created substances. However, to combat 
this phenomenon, IOC decided to maintain 
blood samples for more than eight years 
for further testing if needed.  Through 
this method, many athletes, some of them 
medal winners from Beijing 2008 and 
London 2012 Olympic Games, have tested 
positive for banned substances and had 
their medals retrospectively stripped and 
results annulled.

The fight against doping is a long-term 
and laborious process but one that would 
be guaranteeing maximum benefits for 
the ‘clean’ elite sportsmen and women 
who dedicate enormous amounts of time 
and effort to develop their skills to reach 
the highest levels and bring pride to 
their communities. 
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In the name of all Arabs, I’m looking 
forward to welcome everyone to 2022 
FIFA World Cup Qatar … A sentence said 
by HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad 
Al Thani when he received the hosting 
mantle of the 2022 FIFA World Cup in 
the ceremony held at Kremlin Palace with 
attendance of President of the Russian 
Federation Vladimir Putin and FIFA 
President Gianni Infantino after the 2018 
FIFA World Cup.  

These simple words completely reflected 
the vision of Qatar, which applied for the 
tournament in the name of all Arabs to 
host the first World Cup in the region and 
succeeded in convincing the officials of 
the world organization with its abilities to 
hold an exceptional event. 

It may not be a coincidence that the 
construction of the South Stadium will be 
completed soon. The stadium, designed 
by the late Iraqi architect Zaha Hadid, 
will be the second stadium, after Khalifa 
International Stadium, to be completed in 
a clear evidence that all Arabs will host 
the world’s most important sporting event 
on their own land.

Questions were coming up in the minds 
of everyone on December 2, 2010 when 
Qatar won the hosting rights of the 
2022 World Cup and when it presented 
the designs of the world cup stadiums 
including the South Stadium… Will it be 
completed as they want? want? Will
this space be turned into this fantastic
building?

South Stadium
Its design takes inspiration from sails
of a traditional dhow boats
Al Wakra Stadium … when dream 
becomes reality 

Between doubt and certainty, Qatar has 
completed its own way with a strong 
belief that today’s dream will be a reality 
tomorrow.

Qatar was not following the steps of 
Imru' al-Qais looking for revenge but it 
was looking for something noble for all 
Arabs, that is why the late Iraqi architect 
Zaha Hadid left her mark in the heart 
of the desert and transformed this 
space into this attracting beauty that  is 
standing high in the form of a stadium... 
It is not just a green mat to be folded 
after the tournament, but it looks like 
rain which benefits last for generations. 

Let’s return to the path and the number 
related to the South Stadium to be 
opened in May 2019. Situated in one 
of Qatar's most historic areas, the 
design of the South  Stadium takes its 
inspiration from the seafaring tradition 
of the region, with the roof shaped to 
replicate the sails of a traditional dhow 
boat, iconic to Al Wakra's shoreline for 
decades. Its graceful lines and flowing 
curves were inspired by the sails of 
traditional dhow boats. 

40,000 seats 
The boldly futuristic shape of the 40,000 
capacity arena, which will host matches 
through to the 2022 FIFA World Cup™ 
quarter-finals, also mirrors the innovative, 
ambitious spirit of this place.

After the tournament winners have 
been crowned, around 20,000 seats 
will be removed from the ground (taking 
advantage of its modular design) and 
transported to countries in need of 
football infrastructure. This will not only 
boost the game's global reach and even 
enhance social development abroad, but 
it will also leave Al Wakrah and its beloved 
football club (AR) with an arena perfectly 
suited to local needs.

Like all the World Cup stadiums the
Supreme Committee for Delivery &
Legacy developed, it was planned to
leave a legacy after the World Cup that 
is why the additional sporting facilities 
in the precinct surrounding the stadium 
included cycling and running tracks, 
multipurpose indoor arena, mosque, 
wedding hall and market were also built, 
bringing a tight-knit community even 
closer together. 
This is part of the Supreme Committee's 
strategy to achieve the objectives of 
Qatar National Vision 2030 by providing 
a different type of sports facilities and 
community facilities to promote economic, 
social, human and environmental 
development.
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In an interview with 
Al Adaam Magazine: 
Prominent Qatari commentator Yousef Saif: 
Wait for beIN Sports in FIFA 2022 World Cup

Renowned Qatari football commentator 
Yousef Saif said that Qatar Radio has a 
special place in his heart being the first 
stop in his celebrated career when he 
began his journey of commentating and 
presenting programs. 

In an interview with Qatar Olympic 
Committee’s (QOC) Al Adaam Magazine, 
Saif highlighted his beginning, the 
obstacles he faced and the Qatari football 
achievements he witnessed throughout 
his career.

How did you start your career?

I began commentating when Qatar was 
preparing to host the 4th Gulf Cup, the 
first time Doha hosted the tournament. 
As part of the country’s preparations for 
the event, Qatar Radio said it would be 
recruiting new Qatari commentators for 
the event. I was one of the applicants 
who were recommended by the 
concerned committee, so they gave me 
the opportunity to commentate on a live 
friendly match between Qatar and Sao 
Paulo in preparation for the Gulf Cup.  
Qatar Radio has a special place in my 
heart. I held a number of interviews with 
national team players and covered their 
preparations for the Gulf Cup. 

I started my career in Qatar 
Radio in 1975 and Qatar’s 
match against Sao Paulo 
was my first assignment
I will never forget our 
achievements in Australia, 
Los Angeles, Barcelona 
and UAE

When did you start working for 
Qatar TV?

I joined Qatar TV to commentate on 
football matches and host other programs 
but my real beginning was in 1981 when 
I was selected to lead the Qatari media 
delegation for the FIFA U20 World Cup 
in Australia. I think my colleagues and I 
achieved a huge success along with the 
achievements of Qatar football team who 
ended the tournament as runners-up.  

Who discovered your talent?

My childhood friends including Yousef 
Fakhro, Khalid Fakhro, Sultan Al Ghanim 
and Saad Al Ghanim discovered me as 
they thought I had special aptitudes. 
They used to tell me that I had a strong 
and proper voice. I have also to mention 
the support of some Qatari officials who 
helped me a lot in my career. 
 
Difficulties and obstacles 
Have you faced any difficulty in 
commentating?

In every field you find those difficulties, 
and at the beginning you must face some 
obstacles but with self-confidence and 
patience, I was able to overcome the 
difficulties and frustrations.

Proud of all matches 
What are the most important 
matches and tournaments you have 
commentated on?

I am proud of every match and every 
championship I have commentated on. 
Local events such as the matches of Al 
Arabi, Al Sadd, Qatar SC, Al Ahli which 
saw my beginning were quite important. 
I’m also proud of commentating on 
national team games, especially during 
the FIFA U20 Championship in Australia 
when Qatar finished second, the 1984 
Olympic Games’ qualifiers when we 
made it for the first time to the Olympic 
tournament and the qualifiers for the 
1992 Olympic Games in Barcelona. I will 
never forget our achievement when Qatar 
reached the final match of the U20 World 
Championship and recently claimed the 
title of the 2019 AFC Asian Cup in the 
United Arab Emirates. 

Professional Experience: 
Please tell us about your 
professional experience with 
Orbit channels?

I received an offer to work with the 
Orbit network channels in 1994. I 
accepted it with  the support of my 

bosses. I enjoyed  a fascinating ten-year 
experience  working at Orbit studios in 
Italy, commentated on  several European 
events, international and GCC games. I  
was excited, happy with such experience 
as the first Qatari commentator. I also 
remember my colleague Khalid Al Harban 
who shared with me the same experience. 
That was so enriching for me.

Globalization of beIN sports
What is the secret behind the 
success of beIN Sports?

I had the honor to commentate on the 
first official game broadcasted live on Al 
Jazeera Sport channel as it was called 
back then. Al Jazeera Sport was born a 
great network thanks to our leaders. Al 
Jazeera Sport developed quickly and was 
rebranded to beIN Sports. It became a 
pioneer sport TV channel and I would like 
to say here: "Wait and see our coverage of 
the FIFA World Cup finals in Qatar, it will 
be gigantic."
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The Qatari sport took the centre stage 
during the first Arab-German sports 
summit held in Berlin, Germany, for two 
days in April 2019. The summit was 
attended by President of the Qatar 
Olympic Committee (QOC) HE Sheikh 
Joaan bin Hamad Al-Thani, President 
of International Olympic Committee 
(IOC) Thomas Bach, Germany's former 
Federal Minister of Transport, Building 
and Urban Development Peter Ramsauer, 
who is also the President of the Arab-
German Chamber of Commerce and 
Industry, HE Ambassador of the State 
of Qatar in Germany HE Sheikh Saoud 
bin Abdulrahman Al-Thani, and Chairman 
of Qatar Chamber HE Sheikh Khalifa bin 
Jassim Al-Thani.

The two-day summit highlighted the 
sporting achievements of Qatar. Several 
German officials attended the summit and 
were keen to recognize the development 
of Qatari sport on all fronts, and not just 
in terms of World Cup 2022 that Qatar 
will host. The summit was attended by 
representatives of Aspire, Aspetar, the 
Women's Sports Committee and the 
organizing committee of the 2019 IAAF 
World Athletics Championship and the 
2022 FIFA World Cup.  HE Sheikh Joaan 
addressed the attendees and stressed 
that the summit is a unique opportunity 
as some of the world’s leading minds in 
the sports industry are coming together.  
“Qatar and Germany share a firm and solid 
common belief in the importance of sport 
as a key pillar of a healthy and prosperous 
society, and its power to foster positive 
change, transform and shape lives, and 
inspire the next generations.” he said  
“We will continue to strive for excellence 
and success in sport as one of the 
cornerstones of Qatar’s National Vision 
2030.” He added.  QOC Secretary-General 
Jassim Al Buenain gave a presentation 
on sport in Qatar and the wonderful 

Held in Berlin with
a huge 
participation,
Qatar receives 
applauds at 
Arab-German 
Sports Summit

successes it has achieved through the 
belief of leadership in the value of sport 
and its positive impact in society.

German World Cup Experience 
In a speech at the first session, 
Ambassador of Qatar to Germany HE 
Sheikh Saoud bin Abdulrahman al Thani 
pointed out the importance of the AGS 
summit, saying, “Germany, being an 
exemplary leader in sport, successfully 
hosted the FIFA World Cup in 2006. I am 
confident that we have benefited from 
your success and applying this knowledge 
in our preparations for the FIFA World Cup 
to be hosted for the first time in the Arab 
World, in the State of Qatar in 2022.”
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عقدت فى برلين 
وسط حضور كبير
الرياضة القطرية  

تخطف األضواء
بالقمة الرياضية 
العربية األلمانية

استحوذت الرياضة القطرية على نصيب سد 
من المناقشات  خالل القمة الرياضية العربية 
األلمانية األولى التي عقدت فى العاصمة 

األلمانية برلين على مدار يومين فى شهر 
أبريل 2019 ، وحضر القمة  كل من سعادة 
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 

األولمبية القطرية ،وبيتر رامزاور وزير المواصالت 
األلماني السابق ، رئيس اللجنة البرلمانية للتعاون 

االقتصادي والتنمية ، رئيس غرفة التجارة 
والصناعة العربية األلمانية، وتوماس باخ رئيس 

اللجنة األولمبية الدولية، وسعادة الشيخ سعود 
بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في ألمانيا، 

وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس 
مجلس إدارة غرفة قطر ، وعدد كبير من كبار 

المسؤولين
العرب واأللمان.

وعقدت القمة للمرة األولى بهدف التعريف 
بالنجاحات للرياضة القطرية،وتوضيح الصورة 

الحقيقية باألدلة والبراهين خاصة وأن الحضور 
من جانب مسؤولي المجتمع األلماني حريصون 

على التعرف على مدى التطور الحاصل في 
الرياضة القطرية ليس فقط ألن قطر الدولة التي 
ستنظم كأس العالم القادمة عام 2022 ، ولكن 

على مستوى كافة األلعاب وأيضا الجهات 
المرتبطة بالرياضة ، والدليل حضور ممثلين عن 

أكاديمية التفوق الرياضي (أسباير)، ومستشفى 
الطب الرياضي (أسبيتار) ولجنة رياضة المرأة 

القطرية، واللجنة المنظمة لبطولة العالم أللعاب 
القوى- الدوحة 2019 ، وكأس العالم لكرة 

القدم 2022. 

وخالل القمة ألقى سعادة الشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية 

كلمة أشار خاللها إلى أن القمة تشكل فرصة 
فريدة من نوعها حيث تجتمع مجموعة من أبرز 

العقول في صناعة الرياضة ألن قطر وألمانيا 
تتشاركان في رؤيتهما الراسخة والثابتة 

بأهمية الرياضة كركيزة أساسية من أجل بناء 
المجتمع وأكد سعادة الشيخ جوعان أن إقامة 

البطوالت الرياضية الكبرى فى قطر وبناء 
المنشآت العالمية تمكن من توفيرالعديد من 

الفرص للتوظيف واألعمال والسياحة والتجارة 
واالستثمار مؤكدا مواصلة الجهود القطرية 

نحو التميز والنجاح في الرياضة التي تشكل حجر 
الزاوية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وقدم سعادة جاسم البوعينين األمين العام 
للجنة األولمبية القطرية عرضًا عن الرياضة فى 

قطر ، وما تم إنجازه على مستوى الرياضة 
القطرية والنجاحات الرائعة التي وصلت إليها 

من خالل إيمان القيادة الرشيدة بقيمة الرياضة 
وتأثيرها اإليجابي فى المجتمع.

التجربة األلمانية المونديالية 
وألقى سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن 

آل ثاني سفيرنا لدى ألمانيا كلمة أشار خاللها 
إلى العديد من أوجه الشبه بين ألمانيا والعالم 

العربي في المجال الرياضي، حيث تسعى رؤانا 
لتحقيق األهداف ذاتها، وتعتبر ألمانيا دولة 

رائدة في المجال الرياضي من خالل استضافتها 
لكأس العالم لكرة القدم عام 2006، وإنني 

على يقين بأننا فى قطر استفدنا من نجاح 
ألمانيا وسنعمل على تطبيق هذه التجربة في 

استعداداتنا الستضافة كأس العالم لكرة القدم 
التي تقام للمرة األولى في العالم العربي في 

دولة قطر
عام 2022.
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اعتزاز بكل المباريات
ماأبرز المباريات والبطوالت التي قمت 

بالتعليق عليها؟

أعتز بكل مباراة وكل بطولة قمت بالتعليق عليها 
سواء أكانت محلية، وهي التي كانت سببا 

في انطالقتي، السيما التعليق على مباريات 
أندية العربي والريان والسد وأيضا قطر واألهلي 

وكل األندية، أو كانت مباريات قارية أو دولية. 
وأنا أعتز بالتعليق على كل مباريات منتخباتنا 

خاصة في الفئات السنية، وقد كان لي شرف 
التعليق على مشاركة منتخب قطر للشباب في 

مونديال أستراليا ، ثم مباريات منتخبنا األولمبي 
في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس عندما 

تأهلنا للمرة األولي عام 1984 ثم المرة الثانية 
إلى برشلونة 1992، وال أستطيع نسيان وصول 

منتخبنا إلى نهائي مونديال أستراليا، ومنتخبنا 
األولمبي في دورتي األلعاب األولمبية في 

لوس أنجلوس وبرشلونة، وال يمكننا بأي حال من 
األحوال نسيان أعظم إنجازاتنا، وهى فوز األدعم 

بكاس آسيا 2019 في اإلمارات.
 

تجربة احترافية
خضت تجربة العمل مع قنوات أوربيت، 

حدثنا عنها؟

كان ذلك عام 1994 عنما تلقيت عرضا للعمل 
في قنوات أوربيت، ورحبت بالعرض بمباركة 

المسؤولين، وخضت تجربة رائعة على مدار عشر 
سنوات في التعليق مع قنوات أوربيت والعمل 

في استديودتها بايطاليا والتعليق من خاللها 
على المباريات والبطوالت األوروبية والدولية 

وأيضا الخليجية، وكنت سعيدا للغاية بهذه التجربة 
خاصة أنها كانت األولى لمعلق قطري، وأذكر 
بالمناسبة أن الزميل العزيز األستاذ خالد الحربان 

كان أيضا في هذه التجربة ومكثنا معًا 10 
سنوات احترافية أضافت لي الكثير.

عالمية بي ان سبورتس 
ما سر نجاح قنوات بى إن سبورتس؟

الجزيرة الرياضية منذ انطلقت كان لي شرف 
التعليق فيها على أولى المباريات في البث 

الرسمي، والجزيرة الرياضية ولدت كبيرة 
وعمالقة، والفضل في ذلك يعود إلى قائدنا  

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى، حيث تطورت كثيرا 

وأصبحت تحمل اسم ’بي إن سبورتس‘ ورغم أن 
شهادتي فيها مجروحة، إال أن الحقيقة هي 

أن بي إن سبورتس باتت من القنوات العالمية، 
وأقول: "انتظروا تغطية  عالمية لمونديال قطر 
2022 على هذه القناة التي ولدت عمالقة."

المعلق الشهير يوسف سيف يدلي بشهادته
ويؤكد لـ: ’األدعم‘: انتظروا

’بى إن سبورتس فى مونديال‘  2022
بدأت باإلذاعة عام 1975 .. والعنابي وساو باولو

أولى مبارياتي، لن أنسى إنجازاتنا فى أستراليا ولوس
أنجلوس وبرشلونة واإلمارات

أكد المعلق الكروي القطري الشهير يوسف 
سيف أن إذاعة قطر تحتل مكانة خاصة في قلبه 

لكونها المحطة األولى في حياته عندما بدأ 
فيها مشوار التعليق وتقديم البرامج واللقاءات 

واللقاءات الصحفية، وتحدث في حوار مع مجلة 
’األدعم‘عن بدايته ومشواره والصعوبات التى 

واجهها واإلنجازات التى حققتها الكرة القطرية 
وكان جزءا  منها بتعليقه المميز الذي ال ينساه 

أحد .

وتكشف السطور التالية أهم ما جاء 
فى الحوار..

كيف كانت بدايتك مع التعليق؟
بدايتي مع التعليق كانت في 1975،عندما 

كانت قطر تستعد الستضافة خليجي 4 وهي 
أول نسخة من بطوالت كأس الخليج تقام 

بالدوحة، ومن ضمن االستعدادات في تلك 
السنة كانت استعدادات إذاعة قطر التي أعلنت 

عن رغبتها في التعامل مع معلقين قطريين 
للتعليق على مباريات البطولة، وكنت من ضمن 
المتقدمين إلى إذاعة قطر وحصلت على إشادة 
من اللجنة المختصة في تللك الفترة ومنحوني 

فرصة التعليق على المباريات مباشرة، وكانت 
أول مباراة أقوم بالتعليق عليها مباراة منتخبنا 

الوطني ضد فريق ساو باولو البرازيلي، وكانت 
مباراة ودية استعدادا لخليجي 4، وإلذاعة قطر 
مكانة خاصة في قلبي، ألنني في إذاعة قطر 
عملت وقدمت عددا من اللقاءات والمقابالت 

حول منتخب قطر واستعداداته، إضافة إلى 
تقديم برامج متميزة عن المنتخب، لذلك، فإن 

إذاعة قطر تحتل دائما وأبدا مكانة ومعزة خاصة 
في قلبي.

متى بدأت العمل في التلفزيون؟

انتقلت بعد ذلك إلى العمل في تلفزيون قطر 
والتعليق على المباريات وتقديم البرامج، لكن 
البداية الحقيقية كانت في عام 1981 وسط 

حماس ودعم من المسؤولين، حيث توليت في 
ذلك العام رئاسة الوفد اإلعالمي القطري في 

مونديال الشباب بأستراليا، وأعتقد أنني وزمالئي 
حققنا نجاحا كبيرا أضيف إلى نجاح منتخب قطر 

للشباب بحصوله على لقب الوصيف! 

من الذي اكتشف موهبتك فى التعليق؟

حقيقة األمر هو أن من اكتشف موهبتي هم 
بعض أصدقاء الطفولة، وأذكر منهم يوسف 

فخرو وخالد فخرو، وسلطان الغانم، وسعد 
الغانم، فقد كانوا يرون فّي موهبة خاصة، 

ويقولون لي إنني أملك صوتا جميال وأنني ال 
أقل عن المعلقين اآلخرين قيمة، والحقيقة أيضا 

البد أن أذكر الدعم والمساندة التي لقيتها من 
قيادتنا ومسؤولينا الذين ساعدوني كثيرا بعد 

اكتشاف موهبتي.

صعوبات ومطبات
هل وجدت صعوبة في خوض 

مجال التعليق؟

في كل مجال البد من وجود صعوبات، وفي 
كل بداية البد من وجود مطبات، لكن من خالل 

الثقة في النفس والصبر والتأني، استطعت تجاوز 
الصعوبات والمطبات وأيضا بعض اإلحباطات 

وبعض االنتقادات التي كنت أسمعها.
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ملتقى ألبناء الوكرة
وعلى غرار جميع مالعب المونديال فإن هناك 
خطة لترك إرث بعد بطولة كأس العالم، وقد 

وضعت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث خطة 
لملعب الجنوب، منها إضافة منشآت رياضية 

في المنطقة المحيطة به تشمل مالعب لكرة 
السلة والتنس األرضي وقاعة مغلقة متعددة 

االستخدامات ومالعب لكرة الريشة وصالة 
للياقة البدنية فضاًل عن مضامير ومساحات 

لمحبي المشي وكذلك إنشاء مدرسة ومركز 
للتدريب، كما تشمل الخطط أيضًا بناء مرافق 

مجتمعية ليتحول الملعب ومحيطه إلى ملتقى 
ألبناء الوكرة يضم مسجدًا وقاعة لألفراح

 وسوقًا تجارية.

ويدخل كل هذا ضمن إستراتيجية لجنة المشاريع 
واإلرث لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 

2030 بتقديم نمط آخر من المنشآت الرياضية 
والمرافق المجتمعية لتحفيز التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والبشرية والبيئية.

باسم كل العرب، مرحبا بالعالم في قطر 2022 
... جملة قالها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى عندما تسلم 
شارة استضافة بطولة كأس العالم 2022 في 
حفل أقيم بقصر الكريملن من رئيس دولة روسيا 
االتحادية، فالديمير بوتن بحضور جياني إنفانتينو 

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد 
انتهاء مونديال روسيا 2018 إيذانا بانتقال 

األضواء إلى قطر التي ستستضيف النسخة 
القادمة من المونديال.

هذه الكلمات البسيطة عبرت تماما عن رؤية 
قطر التي تقدمت بطلب تنظيم البطولة باسم 
كل العرب إلقامة أول مونديال في المنطقة 
ونجحت في إقناع المسؤولين في المنظمة 

العالمية بقدراتها على إنجاح هذا الحدث الكبير.
وربما ال تكون صدفة أن يكتمل بناء وتدشين أول 

مالعب البطولة قريبا بعد إستاد خليفة الدولي 
الذي تمت إعادة تهيئته ليكون إستاد الجنوب 
هو ثاني المالعب الجاهزة، ففي األمر داللة 
واضحة على أن البطولة لجميع العرب الذين 

سيحظون بإقامة الحدث الرياضي األكثر متابعة 
في العالم، على أرضهم.

كانت األسئلة تتزاحم في أذهان الجميع لحظتها 
في الثاني من شهر ديسمبر 2010، لحظة 

اإلعالن عن فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 
وعرض مجسمات المالعب التي تنوي إقامتها، 

ومن بينها ملعب الجنوب: هل سيكتمل كما 
أريد له.. هل يتحول هذا الفضاء إلى ما نراه في 

المجسم المذهل الخيالي.. بين الشك واليقين 
مضت قطر في طريقها بإيمان قوي بأن اليوم 

حلم وغدا حقيقة.. لم تكن قطر تبحث عن "ثارات" 
لكنها كانت تبحث عن شئ نبيل لكل العرب، 

لذلك كانت المهندسة المبدعة "زها حديد" تبدع 
بوضع بصمتها في قلب الصحراء وتحول الفضاء 

تصميمه مستوحى من أشرعة المراكب 
القديمة إستـاد الجنوب ... عندما يصبح 

الحلم حقيقة 

الموحش إلى جمال أّخاذ يقف اآلن شامخا 
في شكل ملعب سيكون له شأن ... إنه ليس 
مجرد بساط أخضر سيطوى بعد نهاية بطولة 

تستمر لمدة شهر، لكنه كالغيث سينفع بعدها 
أجياال.. سترث منه منافع وفوائد كثيرة.

اكتمل إنشاء ملعب الجنوب وأصبح الحلم 
حقيقة، وغدا ستكون البطولة وستدوس 

على بساطه األخضر أقدام النجوم وتنطلق 
من مدرجاته هتافات التشجيع من عشاق 

شتى منتخبات العالم وهم يرفعون أعالمهم 
ويرتدون قمصان فرقهم، في الوقت الذي 
يتطلع فيه الجميع إلى تحقيق النجاح الباهر 

ألول كأس عالمية تقام في الشرق األوسط.

لنعد إلى المسار واألرقام إلستاد الجنوب الذي 
تم  تدشينه في شهر مايو 2019. إنه ملعب 

يقع في مدينة الوكرة التي ُعرف أهلها قديمًا 
بالتجارة البحرية، واستوحي تصميم اإلستاد من 
أشرعة المراكب القديمة التي كان يستخدمها 

سكان المدينة منذ عقود، ليعكس عراقة 
المدينة وأصالتها وتاريخها، إذ تبدو تموجات 

سقف الملعب كما لو أنها شراع لمركب 
تقليدي. 

40 ألف متفرج
يتسع إستاد الجنوب لنحو 40 ألف مشجع، 

وسيستضيف عددا من مباريات مونديال قطر 
2022 حتى الدور ربع النهائي.

وبعد نهاية البطولة سيتم تفكيك 20 ألف 
مقعد، ونقلها إلى دول نامية تحتاج إلى بنية 
تحتية لكرة القدم، ويعتبر هذا األمر من ضمن 

خطط اللجنة العليا للمشاريع واإلرث لترك إرث 
إيجابي لكرة القدم في العالم، وتعزيز التنمية 

االجتماعية في كل األرجاء، وسيكون الملعب 
بعد تفكيك هذه المقاعد ذا سعة مناسبة 

تمامًا لمدينة الوكرة ونادي كرة القدم فيها.
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وعانت الكثير من الرياضات األولمبية من 
حاالت لتعاطي المنشطات ولعل أبرزها تلك 
التي شهدتها رياضتا الدراجات الهوائية ورفع 

األثقال. لذلك تعمل اللجنة األولمبية الدولية مع 
االتحادات الرياضية الدولية ومختلف الجهات من 

أجل محاربة هذه الظاهرة.

ويرغب العديد من الرياضيين في اختبار مواد 
تم اختراعها حديًثا تجنبا ألن يجدوا أنفسهم 

وقد تناولوا مواد تقع ضمن قائمات األدوية 
الممنوعة من قبل وكالة ’وادا‘. ومن أجل 

التصدي لهذه الظاهرة، قررت اللجنة األولمبية 
الدولية االحتفاظ بعينات الدم ألكثر من 8 

سنوات إلجراء مزيد من االختبارات إذا لزم األمر.  
ومن خالل هذه الطريقة تمت إعادة فحص 

العديد من العينات في وقت الحق، ليتم التوصل 
إلى اكتشاف تعاطي بعض الرياضيين لمنشطات 

لم تتم إضافتها إلى قائمة المواد الممنوعة 
إال الحقا، ومنهم من فاز بميداليات في دورتي 

بكين 2008 ولندن 2012 األولمبيتين.  وتم تجريد 
هؤالء الرياضيين من ميدالياتهم وإلغاء نتائجهم.

ستكون المعركة ضد المنشطات طويلة ولكننا 
نتمنى في النهاية أن تعود بالنفع على رياضيي 

النخبة النزهاء الذين يبذلون جهودًا كبيرة، 
ويمضون الساعات الِطوال من أجل تطوير 

مهاراتهم والوصول بها إلى أعلى مستوى 
ممكن في إطار سعيهم لتشريف بلدانهم في 

المحافل الرياضية.

المعركة مستمرة لمكافحة
تعاطي المنشطات

المنشطات.. آفة تهدد مسيرة الرياضة األولمبية
تعاطي المنشطات مشكلة دائمة ليس في 

الرياضة فحسب،بل في جميع شرائح المجتمع، 
فقد استخدم الناس المنشطات ألسباب عديدة.

البعض منهم لم يكن راضيًا عن مظهره وعن 
نظرة المجتمع إليه.  كما أراد البعض اآلخر 

تحسين مظهره لنيل إعجاب الزمالء وأفراد الجنس 
اآلخر به. غير أن استخدام بعض رياضيي النخبة 

للمنشطات كان لتحسين األداء والوصول إلى 
الشهرة والحصول على الجوائز المالية الهامة.

م  وبشكل عام تعتبر الرياضة، بشقيها المنظَّ
والترفيهي، نشاًطا تحكمه قواعد معينة.  أما 

الرياضة التنافسية، فتهيمن عليها المنافسة، كما 
يشير االسم لذلك.ويستخدم متعاطي المنشطات 

مواد محظورة، طبيعية كانت أم اصطناعية، 
بغرض تعزيز األداء الرياضي واكتساب األفضلية 
في المنافسة.  ومن خالل الحصول على هذه 

الميزة غير العادلة، يخالف الرياضي القواعد التي 
تحكم الرياضة.  

ومنذ منتصف القرن الماضي بدأت المؤسسات 
الرياضية والمدنية حملة لتنظيم استخدام 

المنشطات في المجال الرياضي من أجل محاربة 
هذه اآلفة التي تهدد مسيرة الرياضة والحركة 

األولمبية.
 وتؤكد اللجنة األولمبية الدولية والوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات ’وادا‘، أن استخدام 
المواد المعززة لألداء ُيخالف مبدأ "الروح 

الرياضية" وينتهك القيم الرياضية األخرى.وتضم 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعضاء 

من الحركة األولمبية والمؤسسات المدنية، 
وتأسست الوكالة عام 1999 على إثر األحداث 

الفاضحة التي هزت عالم الدراجات الهوائية في 
صيف 1998.

إن ظاهرة تعاطي المنشطات قديمة ، فقد جرى 
الكشف عن حاالت عديدة لمن حققوا أفضلية 
غير نزيهة بسبب استخدام مواد غير طبيعة أثناء 
األلعاب األولمبية القديمة في اليونان، وفي 

روما القديمة، حيث تناول المصارعون مشروبات 
عشبية بهدف تحسين أدائهم قبل انطالق 

سباقات العربات التي تجرها الخيل. وفي عهد 
قريب، ومع تقدم الطب والتكنولوجيا، يتم تبني 

أشكال من المنشطات أكثر تطورًا.
ففي مقال كتبه للمجلة البريطانية للطب 

الرياضي، صرح الباحث راجيشكومار بأن أول حالة 
وفاة بسبب تعاطي المنشطات حدثت في عام 

1886م في رياضة الدراجات الهوائية.

أما في دورات األلعاب األولمبية الحديثة،  فقد 
ظل تعاطي أنواع مختلفة من المنشطات حاضرا 

منذ النسخة األولى،ومن أشهر الحاالت التي 
ُسّلطت عليها األضواء بصورة مكثفة، قضية 

الرياضي الكندي بن جونسون في دورة األلعاب 
األولمبية 1988 في سيول – عاصمة كوريا 

الجنوبية،وكذلك مؤخرا قضية رياضيي االتحاد 
الروسي الذين فرضت عليهم اللجنة األولمبية 

الدولية حظرا من المشاركة في دورة ألعاب ريو 
دي جانيرو األولمبية 2016، والتي كانت قضيًة 

أحدثت جداًل واسعًا حول قرار اللجنة األولمبية 
الدولية  بفرض حظر شامل على الرياضيين الروس، 

وقرر المكتب التنفيذي للجنة األولمبية الدولية 
بقيادة توماس باخ السماح لعدد من الرياضيين 

الروس بالمشاركة في األلعاب بصفتهم رياضيين 
أولمبيين مستقلين تحت علم اللجنة األولمبية 
الدولية، وقد خضع هؤالء الرياضيون لعمليات 

فحص دقيقة للتأكد من أهليتهم للمشاركة. 
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5 ميداليات ذهبية في األلعاب اآلسيوية، منها 
ميداليتان في بكين 1990، وميدالية 1500م 

في هيروشيما، وفي تلك األلعاب كان بإمكاني 
الفوز بميداليتين ولكن شاءت الظروف أن يقام 

سباقا 1500م و5000م في يوم واحد. 
كما تّوجت بميداليتين ذهبيتين في دورة 

األلعاب اآلسيوية في بانكوك 1998.
وفضاًل عن ذلك فقد فزت بثالث (3) ميداليات 
ذهبية في بطولة العالم العسكرية، وما يزال 

الرقم القياسي لأللعاب العسكرية مسجاًل 
باسمي.

هل تعتقد أن معتز برشم قادر على الفوز 
بالذهبية في أولمبياد طوكيو؟

دائمًا أقول بأن معتز برشم هو البطل الوحيد 
الذي يستطيع تحطيم الرقم القياسي العالمي 

في الوثب العالي والمسجل باسم الكوبي 
خافيير سوتومايور "2.45م"، وسأكون سعيدًا 

جدًا بتحقيقه ميدالية ذهبية في أولمبياد 
طوكيو. وأتمنى أن يحققها حتى يكون قد حصد 
الميداليات الثالث بعد برونزية لندن 2012 وفضية 

ريو 2016.

محمد سليمان صاحب أول
ميدالية أولمبية قطرية:

محمد سليمان اسم كبير في عالم الرياضة 
القطرية! كيف ال،  وهو صاحب أول ميدالية 

أولمبية في تاريخ قطر في سباق 1500م في 
أولمبياد برشلونة 1992. عداء انطلق بقوة 

ليسطر اسمه في سجل الخالدين من الرياضيين، 
في اختصاصين هما 1500م و 5000م ويصبح 

واحدا من أيقونات الرياضة القطرية بعد أن 
قارع الكبار في أولمبياد برشلونة 1992، ليظفر 

بميدالية برونزية كانت أساسا لما أتى بعدها من 
إنجازات. وقد انتظرنا 20 عامًا لتأتي الميدالية 

الثانية بعدها في ألعاب القوى عن طريق معتز 
برشم في القفز العالي بأولمبياد لندن. 

لم يكتف محمد سليمان بالبرونزية األولمبية بل 
واصل ليحصد 5 ميداليات في دورات األلعاب 

اآلسيوية، وهو رقم قياسي حتى اآلن. ونستعيد 
في هذا اللقاء شريط الذكريات مع البطل 

األولمبي محمد سليمان.

لنبدأ من آخر حدث لك، وهو تكريمك 
بمناسبة االحتفال بمرور 40 عامًا على 

تأسيس اللجنة األولمبية القطرية؟

يقول محمد سليمان: هذا التكريم أعتز به كثيرًا، 
وأشكر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية عليه، وأنا أعتبره تكريما 

لي ولزمالئي وأبناء جيلي، ألن جيلنا قدم الكثير 
وحقق الكثير من اإلنجازات، وأنا سعيد بهذا 

التكريم الذي جاء بعد 27 عامًا من فوزي بأول 
ميدالية أولمبية لقطر في أولمبياد برشلونة 

1992م.

شريط الذكريات
هل يمكن أن تعود بالذاكرة، كي تصف لنا 

كيف كانت األجواء في برشلونة 1992؟

بكل صراحة ، كنت في قمة الجاهزية لنيل 
ميدالية ذهبية، فقد حققت زمنا قدره 3.34:77د 
في نصف النهائي، وكان ذلك الرقم هو األسرع 
في  نصف النهائي في تاريخ األولمبياد، وبعده 

رشحني الجميع للفوز بالميدالية الذهبية، وعندها 
كان حاضرًا المرشح األول للقب وهو الجزائري نور 

ولدت من جديد 
فى برشلونة

األمير الوالد قال لي: 
ميداليتك هي األفضل 

في تاريخ قطر

الدين مرسلي وهو بطل أولمبي وعالمي غني 
عن التعريف، ولكن السباق النهائي كان تكتيكيًا 

وسريعًا في آخر 400م حيث اجتزنا آخر 400م 
في 49 ثانية وكانت تلك أيضا أسرع نهاية سباق 

في تاريخ األولمبياد، وانتزع اإلسباني فيرمين 
كاتشو الميدالية الذهبية، والمغربي رشيد البصير 

الميدالية الفضية وحصلت أنا على البرونزية.

 كيف كان شعورك بعد الفوز بالبرونزية؟

كان شعورًا ال يوصف. شعرت كأنني ولدت من 
جديد. كنت فخورًا جدًا بالفوز بأول ميدالية لقطر 

في تاريخ دورات األلعاب األولمبية. قطر تستحق 
أكثر من ميدالية برونزية. ولو أتينا لها بمليون 

ميدالية أولمبية فلن نستطيع أن نوفيها حقها 
فهي وطن جميل وكل ما نقدمه له يعتبر بسيطًا. 

صدى تلك األيام ما زال في ذاكرتي. وأنا أعتز 
كثيرًا بكلمة صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه اهلل عندما قال 
"ميدالية محمد سليمان تعتبر أفضل ميدالية في 

تاريخ قطر ألنها تظل أول ميدالية تحرزها قطر في 
األلعاب األولمبية، وهذا أمر لن يتغير وسيظل 

في الذاكرة دائمًا."

 من كان مدربك في ذلك الوقت؟

كان التشيكي ستانيسالف أستروبل الذي تعاقد 
معه االتحاد القطري أللعاب القوى في عام 
1990 وأعتبره من أفضل المدربين في العالم 

حينها، وتدربت معه ألقل من شهرين ألحقق 
ميداليتين ذهبيتين في دورة األلعاب اآلسيوية 

في بكين عام 1994 من خالل مسابقتي 
1500م  و5000م.

ما هو أكثر إنجاز تفتخر به بعد برونزية 
األولمبياد؟

حققت ميدالية ذهبية في كأس العالم للقارات 
في  كوبا 1992 وتحديدًا بعد شهر من أولمبياد 

برشلونة ، وفيها فزت على العداء اإلسباني 
الذي حقق ذهبية األولمبياد، وكذلك حققت 
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الميثاق األولمبي ... 
المرجع الرئيس لمبادئ 

الحركة األولمبية وأسسها
تعود فكرة الحركة األولمبية الحديثة إلى بيير دي كوبيرتن الذي بادر بها 
وعلى أساسها ُعقد المؤتمر الرياضي الدولي في باريس في يونيو سنة 

1894. وتأسست اللجنة األولمبية الدولية ذاتها في يوم 23 من ذات 
الشهر والسنة، وتم االحتفال بأول ألعاب أولمبية في العصر الحديث في 

أثينا باليونان في عام 1896. 

وتم اعتماد العلم األولمبي المقترح من قبل بيير دي كوبيرتن خالل مؤتمر 
باريس في سنة 1914، واحتوى العلم على الحلقات الخمس المتداخلة 

التي تمثل اتحاد القارات الخمس ولقاء الرياضيين من كل أنحاء العالم في 
األلعاب األولمبية، أما أول ألعاب أولمبية شتوية، فقد تم االحتفال بها في 

شامونيكس في فرنسا سنة 1924.

أما الميثاق األولمبي فيعتبر المرجع الرئيسي لمبادئ الحركة األولمبية 
وأسسها، وهو كالدستور الذي سنت فيه القواعد واألحكام التنظيمية 

المعتمدة من قبل اللجنة األولمبية الدولية، وعليه، فإن الميثاق األولمبي 
يعتبر مصدر تنظيم الحركة األولمبية وأساليب عملها، وكذلك يسطر شروط 

االحتفال باأللعاب األولمبية، وهو في ذلك يعمل على تحقيق ثالثة أغراض 
رئيسية هي:

1. إرساء وإحياء المبادئ األساسية والقيم الجوهرية األولمبية باعتبار 
الميثاق مرجعا أساسيا ذا طبيعة دستورية. 
2. نظام أساسي للجنة األولمبية الدولية.

3. تحديد الحقوق وااللتزامات المتبادلة للمكونات الرئيسية الثالثة للحركة 
األولمبية التي تتمثل في اللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الدولية 

واللجان األولمبية الوطنية، إضافة إلى اللجان المنظمة لأللعاب األولمبية 
والتي عليها جميعا أن تلتزم بالميثاق األولمبي.
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مستقبل مشرق لرياضتنا 
بعيدًا عن الماضي.. كيف تنظر إلى 

مستقبل الرياضة القطرية في ظل الطفرة 
الكبيرة ؟

بالشك فإن مستقبل الرياضة القطرية ُمشرق 
ويبشر بالخير في ظل دعم  القيادة الرشيدة  
ممثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى واالهتمام 
الكبير الذي يوليه للرياضة والجهود المقّدرة 

التي تقوم بها كافة المؤسسات واالتحادات 
واألندية الرياضية ووجود المواهب الواعدة في 

مختلف األلعاب ، ولعل اإلنجازات الرياضية في 
السنوات الماضية والتي كان آخرها تحقيق عدد 
من الميداليات اآلسيوية واألولمبية، واإلنجازات 

الدولية في مختلف األلعاب وكان آخرها فوز 
المنتخب الوطني األول لكرة القدم بلقب بطولة 
آسيا 2019 خير دليل على تطور مستوى الرياضة 

القطرية .

فخور باستضافتنا للمونديال 
حدثنا عّما تشعر به كمواطن قطري بقرب 

إقامة كأس العالم 2022 في قطر؟

بالتأكيد أنا فخور كما هو حال جميع القطريين 
وكل من يعيش على هذه األرض الطيبة بأن 
تحتضن قطر كأس العالم لكرة القدم 2022 

باعتبار أنها ستكون المرة األولى التي تقام فيها 
بطولة كرة القدم األكبر في العالم على أرض 

عربية ، وهذا اإلنجاز ُيعد كما أكد صاحب السمو 
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنجازًا 

لكل الدول العربية ، ومن جانبه حرص حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى لدى تسلمه استضافة شارة 
بطولة كأس العالم رسميا في يوليو من العام 

الماضي أن يرحب باسم كل العرب بالعالم أجمع 
في كأس العالم قطر 2022 .

رياضة اآلباء واألجداد 

لدى سموك الكثير من االهتمام  بالرياضة 
كممارس وأيضا كمالك للخيل والهجن .. 
كيف ترى  تطور الهجن والفروسية فى 

قطر ؟، وإلى أّي  مدى نجحت الدولة فى 
استثمار الرعاية للسباقات الخارجية في 
وضع الفروسية القطرية على الخريطة 

العالمية ؟

الفروسية والهجن جزء مهم من تراثنا وهي 
رياضة اآلباء واألجداد ويمثالن أهمية كبيرة في 

كل الفعاليات الخاصة بهما ، وهناك اهتمام 
من جانب المسؤولين بالرياضتين معا من خالل 

الدعم المستمر بالنسبة لهما، ومن خالل مزرعة 
أم قرن  تمكنا من الفوز بالعديد من األلقاب  

سواء فى السباقات الداخلية أو الخارجية فى 
عالم الفروسية ، كما أنني حريص على جودة 

إنتاج الجياد من األفحل المميزة التى تشتهر بها 
أم قرن.

وبالنسبة لنجاح الدولة فى رعاية السباقات 
الخارجية فإن األمر واضح للجميع وهناك نجاحات 

عديدة لدولة قطر من خالل رعاية سباق قوس 
النصر في فرنسا وهو واحد من أهم السباقات 
فى العالم، والرعاية مستمرة منذ أكثر من عشر 
سنوات ، وال يخفى على أحد حجم االستفادة 

من  هذا الحدث الذي يحضره سنويا عشرات 
اآلالف من الجماهير، وأيضا فإن خطوة االتفاق  
على رعاية مهرجان (قطر جودوود) على مضمار 
جود وود العريق فى المملكة المتحدة ال يقل 

أهمية خاصة مع عراقة المضمار وتميز السباقات 
التي تقام به على مدار خمسة أيام، وهذا 

النجاح وضع قطر بالفعل على خريطة الفروسية 
العالمية وسط إشادة دولية وعالمية كبيرة.

كلمة للرياضيين القطريين
ما النصيحة التي تقدمها إلى الرياضيين 
القطريين من واقع خبرتك الكبيرة في 

الرياضة ؟

الرياضيون القطريون في الواقع يعتبرون دائما 
مثاال يحتذى بهم في االلتزام والعطاء الكبير من 

أجل تشريف اسم قطر في المحافل واألحداث 
المختلفة على كافة المستويات وتحقيق 

اإلنجازات للرياضة القطرية ، وإذا كانت هناك من 
كلمة أوجهها لهم فإنني أقول لهم (أنتم دائما 

كما عودتمونا خير سفراء لقطر ونحن ننتظر منكم 
الكثير في البطوالت المقبلة وثقتنا فيكم كبيرة 
وال حدود لها لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي 

تعكس تطور مستوى الرياضة القطرية) .

43 42



كافة األصعدة، وبدأت اللجنة األولمبية عند 
تأسيسها في ذلك العام بستة اتحادات رياضية، 
وتوالت بعدها تشكيل بقية االتحادات الرياضية، 

والحمد هلل بفضل جهود الجميع شهدت تلك 
الفترة بداية تحقيق إنجازات غير مسبوقة للرياضة 

القطرية والتي كان من أبرزها حصول منتخب 
قطر على وصافة كأس العالم للشباب لكرة 

القدم بأستراليا عام 1981 ، وتحقيق أول ميدالية 
قطرية في دورات األلعاب اآلسيوية وذلك في 

النسخة التاسعة التي أقيمت في نيودلهي 
بالهند عام 1982، وتأهل منتخب قطر األولمبي 

لكرة القدم إلى دورة األلعاب األولمبية في 
لوس أنجلوس عام 1984 مّرة في تاريخه. 

باإلضافة إلى العديد من اإلنجازات التي حققها 
أبطال قطر محليا وقاريا ودوليا.

تأسيس اللجنة األولمبية القطرية
كيف كان واقع اللجنة األولمبية تحت 
قيادتك ، وكيف بدأت عملية التأسيس 

لصناعة التاريخ الرياضي القطري ؟

بدأت اللجنة األولمبية القطرية مسيرتها في 14 
مارس 1979 عندما أصدر صاحب السمو األمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بصفته كان 
حينها رئيس المجلس األعلى لرعاية الشباب قرارا 

بتعيين رؤساء االتحادات للعبات الرياضية وتشكيل 
اللجنة األولمبية القطرية ، وقد بدأنا فورا بتشكيل 

مجلس اإلدارة في العمل على وضع الخطط 
الالزمة للوصول إلى األهداف المنشودة ، ونحن 

والحمد هلل راضون عن العمل الذي قمنا به 
وكان له دور في اإلنجازات التي تحققت للرياضة 

القطرية فيما بعد، حيث شهدت الفترة األولى 
مشاركة العديد من الفرق والمنتخبات القطرية 

في البطوالت على الصعيدين القاري والدولي 
وتم تحقيق الكثير من اإلنجازات في مختلف 
المحافل بفضل جهود االتحادات والرياضيين. 

باإلضافة إلى ذلك تولت الكوادر القطرية مهام 
ومناصب في االتحادات الخليجية واآلسيوية 

وذلك مايعكس كفاءات القيادات القطرية على 
الصعيد الرياضي.

االرتقاء بالرياضة القطرية
ما األسس التي تم وضعها لتكون الرياضة 

القطرية على القمة مستقبال؟
عملت اللجنة األولمبية القطرية منذ إنشائها 

على االرتقاء بالرياضة في قطر من خالل دعم 
االتحادات الرياضية التي كانت قائمة فعال آنذاك 

وشّكل رؤساؤها عضوية أول لجنة أولمبية 
تضم اتحادات رياضية وهي وكرة القدم، كرة 

السلة، والكرة الطائرة، والكرة اليد، وألعاب 
القوى، والفروسية والرماية، كما تم الحقا إشهار 
اتحادات جديدة للرياضات األولمبية ، ومانتج عنه 
من إنجازات تلتها تنظيم وإقامة البطوالت على 
الصعيد المحلي والقاري والدولي، واالهتمام 

بالمنشآت والمالعب الرياضية، حيث شرعت 
الدولة في بناء المالعب والمنشآت الرياضية 

المالئمة سعيا لتحقيق اإلنجازات المشرفة لدولة 
قطر على الصعيد الرياضي، حتى وصلنا إلى هذه 

المرحلة التي نعيشها اآلن لنرى فيها دولة قطر 
تتبوأ مكانة مرموقة عالميا، وأصبحت الرياضة 

أحد العوامل المؤثرة ضمن ركائز رؤية قطر 
الوطنية 2030.

ال توجد صعوبات
كيف نجحت اللجنة األولمبية قبل سنوات 

طويلة في التغلب على الكثير من 
الصعوبات التي واجهت عملية وضع اللبنة 

األساسية للنهوض بالرياضة في قطر ؟

في الواقع لم تواجه اللجنة األولمبية صعوبات 
كثيرة في ظل الدعم الكبير الذي كانت تحظى 

به من القيادة الحكيمة،  وهو األمر الذي ساهم 
بصورة مباشرة في تذليل العقبات وتسخير كافة 

اإلمكانات الالزمة في سبيل تحقيق األهداف 
المرجوة من إنشاء اللجنة األولمبية للنهوض 

بالرياضة القطرية.

االهتمام بالميثاق األولمبي 
إلى أي مدى كانت اللجنة األولمبية 

حريصة على االهتمام بالميثاق األولمبي 
وتطبيقه بالصورة المأمولة؟

االلتزام بالميثاق األولمبي ونشره في الدولة 
تعد ركيزة أساسية منذ تأسيس اللجنة األولمبية 

القطرية،  الننا نؤمن وأهمية واهمية الحركة 
األولمبية وتأثيرها اإليجابي الكبير على الرياضيين 

حول العالم ، ولهذا كان االلتزام من جانبنا بتطبيق 
الميثاق األولمبي والعمل به، والتأكيد على 

جميع الرياضيين بأهمية االلتزام به ألن الرياضة 
وسيلة للعمل بالنظم الدولية وعدم مخالفتها 

فى ميادين الرياضة مهما كانت األسباب.

بصمات وإنجازات  الرياضيين 
من أهم الرياضيين الذين تركوا أثرا على 

مسيرة الرياضة القطرية خالل رئاستك 
للجنة ؟

هناك الكثير من الرياضيين الذين كانت لهم 
بصمتهم وإنجازاتهم التي لن ُتنسى ، ومن أبرزهم 
طالل منصور أسرع عّداء خليجي وآسيوي وعربي 
لمدة (12) سنة والذي حقق ذهبية سباق (100) 

متر لثالث دورات آسيوية متتالية ( -1986
1994-1990 ) ، ومنصور مفتاح نجم كرة القدم 

القطرية والحاصل على لقب هداف الدوري 
القطري لمدة ( 9) مواسم وغيرهما من الالعبين 

الذين قدموا الكثير للرياضة القطرية، باإلضافة 
إلى الفرق القطرية التي تأهلت لدورة األلعاب 

األولمبية في لوس أنجلوس وسيول، وجميعهم 
سيبقون في الذاكرة وقدوة لألجيال القادمة.

سمو الشيخ عبد اهلل بن خليفة آل ثاني
أول رئيس للجنة األولمبية في حوار خاص لـ: ’األدعم‘

عاصر سمو الشيخ عبد اهلل بن خليفة آل ثاني  
فترة ربما تعد األهّم فى مسيرة اللجنة األولمبية 
القطرية السيما وأنها الفترة األولى التي تزامنت 

مع تأسيس اللجنة األولمبية القطرية قبل 40 
عاما حيث كان أول رئيس للجنة فى وقت كانت 

فيه قطر تضع اللبنة األولى للتطور الرياضى 
الذى مع مرور الوقت والسنوات أصبح حديث 
الجميع حول العالم من خالل الطفرة الرياضية 

الهائلة لقطر على صعيد النتائج والبطوالت التي 
تقوم باستضافتها عاما تلو اآلخر، كما استطاعت 

قطر من خالل التخطيط الجيد منذ البداية أن 
يكون لها مكانة  مرموقة على صعيد الرياضة 

العالمية.

 ونحن نحتفل هذه األيام بالذكرى االألربعين 
لتأسيس اللجنة األولمبية كان لمجلة

( األدعم ) فى عددها األول الفرصة للحصول 
على هذا الحوار الخاص مع سمو الشيخ عبد اهلل 
بن  خليفةآل ثاني، والذي نستعرض بين سطوره 
مرحلة هامة فى مسيرة وتاريخ الرياضة القطرية 

والحركة األولمبية وأبرز مالمحها وكيف تطورت 
حتى وصلت لما أصبحت عليه حاليا ، وأيضا فإّن 
سمو الشيخ عبد اهلل بن خليفة يملك الكثير من 

اآلراء  فى الرياضة والرياضيين.
 وتحمل السطور التالية  محصلة هذا الحوار  

الخاص.

حدثنا عن أبرز مالمح الرياضة القطرية في 
فترة رئاستك للجنة األولمبية ؟

 كان الفضل لتأسيس اللجنة األولمبية القطرية 
يعود لجهود وتوجيهات صاحب السمو األمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه اهلل) 
حينما كان رئيسا للمجلس األعلى لرعاية الشباب 

فترة السبعينات، وتشرفت بتولي رئاسة اللجنة 
األولمبية القطرية عام 1979 ، حيث بدأنا حينها 

في وضع اللبنة األولى للتطور الرياضي على 
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نظمت اللجنة األولمبية القطرية ممثلة في 
إدارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع االتحاد 

القطري للسباحة ومشاركة جامعة قطر، النسخة 
السابعة عشرة من بطولة السباحة للجميع 

بمجمع حمد للرياضات المائية بمشاركة 130 
متسابقا، وذلك بمناسبة االحتفال بذكرى تأسيس 

اللجنة األولمبية الدولية الذي يصادف الثالث 
والعشرين من يونيو في كل عام.

وانطلقت المنافسات بمشاركة ثالث فئات سنية 
هي: 17-13 سنة، و 23-18 سنة و24 سنة فما 

فوق، في ثالث مسابقات هي: 50م سباحة 
حرة، 100م سباحة حرة، و4 × 50م سباحة حرة 

(لجميع الفئات السنية) وقام حكام معتمدون 
من االتحاد القطري للسباحة بإدارة السباقات 

وفق نظام جدول االتحاد الدولي للسباحة،  
FINA، وتم احتساب النتائج الفردية للمشاركين 

حسب األزمنة المسجلة في نهاية كل سباق 
وفي كل فئة سنية.

وفي فئة 17-13 سنة جاء محمد المصري في 
المركز األول وعبد العزيز العبيدلي في المركز 

الثاني وفراس صيفي في المركز الثالث، وفي 
فئة 23-18 سنة حصل ماالسوفيتش على 

المركز األول وجاء وليد دلول في المركز الثاني 
وجاء مروان في المركز الثالث، وضمن سباق 

فئة 24 سنة فما فوق حصل جاستن كورتيز على 
المركز األول وجاء الالعب مصطفى مصطفى 

في المركز الثاني وحصل الالعب أحمد غيث 
عطاري على المركز الثالث وأسفر سباق التتابع 

عن فوز الفريق المكون من إمانويل وجاستن 
ولميير وميروسالف بالمركز األول.

وعقب انتهاء المنافسات، قام خليل إبراهيم 
الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية بتتويج الفائزين 

بالمراكز األولى بحضور أعضاء االتحاد القطري 
للسباحة وموظفي إدارة الشؤون الرياضية 

والالعبين المشاركين.

وكانت اللجنة المنظمة للمسابقة قد رصدت 
جوائز مالية قّيمة للفائزين بالمراكز التسعة 

األولى في كل سباق وفي كل فئة سنية حيث 
حصل أصحاب المراكز الثالثة األولى في كل فئة 
على ألف ريال، كما حصل الفائزون بالمركز األول 

في سباق التتابع على جائزة مالية بقيمة 4 آالف 
ريال و3 آالف ريال للمركز الثاني وألفي ريال 

للفائزين بالمركز الثالث.

نظمت اللجنة األولمبية القطرية بطولة األلعاب 
اإللكترونية (FIFA 2019) في نسختها الثالثة 

عشرة.

وتوج بالمركز األول لفئة الكبار يوسف الدرويش، 
وكان المركز الثاني من نصيب راشد عبد الرحمن، 

بينما حل في المركز الثالث جاسم العيد.
أما في فئة الصغار فقد فاز بالمركز األول تميم 
إبراهيم الحر، وجاء في المركز الثاني أحمد عالء 
الدين، وحل في المركز الثالث عبد الرحمن عماد.

وقام بتتويج الفائزين خليل الجابر مدير إدارة 
الشؤون الرياضية باللجنة األولمبية القطرية 

والسيد جبر صالح المسلم رئيس مجلس إدارة 
شركة (ذا بلو غروب) وناصر المضاحكة رئيس 

قسم األنشطة والبرامج الرياضية باللجنة 
األولمبية القطرية والسيد بارباروس أكيلديز، مدير 

عام الشركة.

وشارك في النسخة الثالثة عشرة من بطولة 
اللجنة األولمبية القطرية لأللعاب اإللكترونية 

(FIFA 2019) التي أقيمت بنظام خروج 
المغلوب، 160 مشاركا بواقع 128 في فئة 

الكبار و32 في فئة الصغار .

ويشار إلى أن اللجنة األولمبية القطرية تنظم 
بطولة األلعاب اإللكترونية سنويا ضمن األنشطة 

والفعاليات المدرجة في خطة األنشطة 
المجتمعية وذلك سعيا منها لزيادة مشاركة 

أفراد المجتمع في الفعاليات الرياضية والترفيهية 
وجذب فئة الشباب، وقد أقيمت النسخة األولى 

من البطولة عام 2007.

 اللجنة األولمبية
 القطرية تنظم اليوم

األولمبي 2019

 نجاح كبير لبطولة
 اللجنة األولمبية

 القطرية لأللعاب
اإللكترونية

احتفلت اللجنة األولمبية القطرية بالنسخة 
السابعة من يوم التحدي العالمي 2019، الذي 
يقام سنويا تحت مظلة المنظمة الدولية للرياضة 

للجميع (TAFISA) من أجل التوعية بأهمية 
الرياضة.

وقد نظمت اللجنة األولمبية القطرية عبر إدارة 
الشؤون الرياضية فعاليات يوم التحدي العالمي 
2019 بمدرسة التمكن الشاملة وذلك بمشاركة 

عدد كبير من طالب المدرسة، حيث تضمنت 
الفعاليات أنشطة رياضية متنوعة باإلضافة 

إلى محاضرة توعوية عن الحياة الصحية بعنوان 
(نجاحك في صحتك) مقدمة من الجمعية 

القطرية للسرطان.
وقالت عفراء السادة، المشرفة على فعاليات 

يوم التحدي العالمي 2019: "يندرج يوم التحدي 
العالمي ضمن فعاليات منظمة "تافيسا" وهي 

المنظمة العالمية الرائدة التي تعنى بشؤون 
الرياضة للجميع في العالم، حيث يهدف إلى 

التوعية بالرياضة وأهمية ممارستها لتحسين 
الصحة العامة."

وأضافت: "ارتأت اللجنة األولمبية القطرية منح 
الفرصة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة للمشاركة 

في فعاليات يوم التحدي العالمي لهذا العام، 
مشيدة بالتفاعل الكبير لطالب مدرسة التمكن 
الشاملة مع الفعاليات مما ساهم في تحقيق 

األهداف المرجوة في التوعية بأهمية الرياضة، 
مقدمة الشكر إلى المدرسة على تعاونها مع 

اللجنة األولمبية القطرية في االحتفال بيوم 
التحدي العالمي 2019."

ومن جانبه، قال الدكتور نضال عبد القادر مستشار 
ومدير مدرسة التمكن الشاملة باإلنابة بأن تنظيم 

فعاليات يوم التحدي العالمي 2019 في 
المدرسة بالتعاون مع اللجنة األولمبية القطرية 

يأتي في سياق رسالة المدرسة الرامية إلى تعزيز 
دمج ذوي االحتياجات الخاصة والتعاون مع 

المؤسسات المختلفة في الدولة، مشيدا بحرص 
اللجنة األولمبية القطرية على تنظيم فعاليات 

يوم التحدي العالمي سنويا تحت إشراف 
 (TAFISA) المنظمة الدولية للرياضة للجميع

لتسليط الضوء على أهمية الرياضة لكافة شرائح 
المجتمع بما فيها فئة ذوي االحتياجات الخاصة .

في إطار تعزيز دور اللجنة األولمبية القطرية في 
المسؤولية المجتمعية والتوعية بأهمية ممارسة 
الرياضة من أجل حياة صحية وخالية من األمراض 

كهدف رئيسي من أهداف اللجنة األولمبية 
وتحقيقا لشعار "الرياضة من أجل الحياة" نظمت 
اللجنة األولمبية القطرية على الصالة الداخلية 
بنادي السد النسخة األولى من بطولة اللجنة 

األولمبية القطرية للبادل في الفترة من 18-20 
أكتوبر 2019 بمشاركة 96 العبا تم تقسيمهم 

على مجموعتين (أ) و (ب).
وتوج سعادة السيد جاسم راشد البوعينين أمين 

عام اللجنة األولمبية القطرية الفائزين في 
المراكز األولى للبطولة وشارك في التتويج 
السيد خليل إبراهيم الجابر مدير إدارة الشؤون 

الرياضية باللجنة األولمبية القطرية والسيد طارق 
درويش زينل أمين سر االتحاد القطري للتنس 

واإلسكواش والريشة الطائرة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قدر رصدت 

جوائز قيمة للفائزين بالمراكز األولى حيث ينال 
الفائز بالمركز األول في الفئة األولى (أ) 6 االف 

ريال و4 االف ريال للمركز الثاني و3 آالف ريال 
للمركز الثالث، وينال الفائز في المركز االول 
للفئة الثانية (ب) 4 آالف ريال و3 االف ريال 

للمركز الثاني وألفي ريال للمركز الثالث وذلك 
باإلضافة إلى جوائز قيمة للجمهور.

وقال السيد خليل إبراهيم الجابر مدير إدارة 
الشؤون الرياضية إن لعبة البادل وبدأت تأخذ 
حيزا كبيرا واهتماما متزايدا في قطر وبدات 
في االنتشار بين الشباب ونحن في اإلدارة 

الرياضية نحرص بشكل دائم على تقديم األنشطة 
المجتمعية وإدخال رياضات جديدة تناسب 

أذواق الجماهير، ونحن سعداء بتنظيم هذه 
النسخة األولى للبطولة التي شهدت مشاركة 
أكثر من 96 العبا معظمهم من القطريين من 
بينهم العبان سابقان في كرة القدم والتنس 

واإلسكواش وأتوّجه بالشكر إلى اإلخوة في 
االتحاد القطري للتنس على الجهود القّيمة 

وعلى تسجيل اللعبة رسميا لتكون ضمن
أنشطة االتحاد.

وقال السيد عبد العزيز غانم رئيس وحدة دعم 
الفعاليات والبرامج الرياضية بإدارة الشؤون 

الرياضية إن اللجنة األولمبية القطرية تحرص على 
تنظيم مختلف الفعاليات المجتمعية وتأتي 

هذه النسخة األولى من البطولة من أجل إتاحة 
الفرصة للممارسين لهذه اللعبة للتنافس بشكل 

احترافي وخوض تجربة جديدة مما سيساهم في 
نشر ثقافة رياضة البادل وتطويرها منوها بأهمية 

مشاركة الركن الرياضي الراعي الرسمي في 
تنظيم البطولة وفي دعم الرياضة القطرية لما 

لها من أثر إيجابي في المجتمع.
وتعتبر لعبة البادل مزيجا يجمع العناصر األكثر 
متعة للعبتي التنس واإلسكواش على أرض 

ملعب يكون أصغر حجما وهي تعد من الرياضات 
األكثر انتشارًا في العالم خصوصا في إسبانيا.

 اللجنة األولمبية
 القطرية تحتفل بيوم

 التحدي العالمي
2019

 اللجنة األولمبية
 القطرية تنظم النسخة

 األولى من بطولة
البادل
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األكاديمية 
األولمبية 
القطرية 

وأكاديمية أسباير 
توقعان مذكرة 

تفاهم

عت األكاديمية األولمبية القطرية وأكاديمية  وقَّ
التفوق الرياضي (أسباير) على مذكرة تفاهم 

سعيًا منهما إلى تطوير الكوادر اإلدارية والفنية 
وكذلك الطالب في مجال التربية األولمبية 

والرياضة.

وتهدف االتفاقية التي تم توقيعها من طرف 
السيد سيف محمد النعيمي المدير التنفيذي 

لألكاديمية األولمبية القطرية وإيفان برافو 
المدير العام ألكاديمية أسباير إلى تعزيز 

عالقاتهما وتعاونهـمـا في مجاالت التطوير 
األكاديمي الرياضي واإلداري والفني وما يتصل 

بهما من علوم ومعارف.
ويركز هذا التعاون بشكل خاص على تطوير 
المدربين والخبراء والمتخصصين في الرياضة 

والتربية البدنية وعلومها التطبيقية، وذلك من 
خالل إقامة وتطوير برامج مباشرة مع األكاديمية 

األولمبية القطرية، كما يشمل العمل المشترك 
إقامة ورش وبرامج في الثقافة الرياضية 

والحركة األولمبية للطالب واإلداريين المنتسبين 
ألكاديمية أسباير، باإلضافة إلى االستفادة من 
برنامج اإلدارة الرياضية الذي تطرحه األكاديمية 

األولمبية القطرية حسب احتياجات أكاديمية 
أسباير وبما ال يخالف األنظمة واللوائح للحصول 

على الشهادات الدولية المعتمدة من اللجنة 
األولمبية الدولية.

وتدعم المذكرة كذلك تبادل المعلومات 
واآلراء حول القضايا المتعلقة باألنشطة 

الرياضية باإلضافة إلى المجاالت األكاديمية 
األخــرى ذات االهتمام المشترك، إلى جانب 

تبادل توجيه الدعوات لحضور االجتماعات 
والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمنتديات 

األكاديمية المتعلقة بموضوعات الثقافة 
الرياضية واإلعالمية التي تقام تحت رعاية أي من 

الطرفين.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة 
تعمل على تنفيذ مواد هذه المذكرة، تجتمع 

مرة واحدة على األقل في السنة بالتناوب بين 
الطرفين وحسب ما تقتضيه الضرورة، وذلك 

بغرض متابعة البرامج وورش العمل وتنظيمها 
وتنسيقها في جميع مجاالت هذه المذكرة 

واقتراح التعديالت التي تهدف إلى المزيد من 
التعاون في مجال الرياضة.

وقال السيد سيف محمد النعيمي المدير 
التنفيذي لألكاديمية األولمبية القطرية: "إننا 

نفتخر اليوم بهذه االتفاقية التي سوف تشكل 
إضافة كبيرة في المجال الرياضي في دولة 

قطر، وذلك لما لها من دور كبير في تطوير 
العبي منتخباتنا الوطنية في كافة التخصصات 

الرياضية من خالل الدورات والورش التثقيفية 
واألولمبية، وكذلك البرامج التي سيتم وضعها 
مع أكاديمية أسباير، بما ينعكس إيجابًا بالتأكيد 

على الرياضة القطرية.

وقال النعيمي: "أكاديمية أسباير أصبحت عالمة 
مضيئة في سماء الرياضة القطرية والعالمية 

بفضل خريجيها من أبطال وصلوا للعالمية، 
فنحن اليوم سعداء جدًا بعقد هذه االتفاقية 

التي توحد جهود األكاديميتين لتطوير البطل 
القطري، وسنعمل جاهدين على وضع البرامج 

المفيدة ألبنائنا الرياضيين الذين يمثلوننا في 
المحافل العالمية والدولية.

وأضاف النعيمي بأن االتفاقية لن تقتصر فقط 
على تطوير الالعبين بل سوف تشمل أيضًا 

اإلداريين والمدربين في أسباير، خصوصًا أن 
البرامج التي تقدمها األكاديمية األولمبية 

القطرية تعتبر شاملة لجميع الجوانب الرياضية 
واألولمبية واألكاديمية ومعتمدة من أعلى 

الجهات الرياضية دوليًا.

ومن جانبه فقد أكد السيد إيفان برافو المدير 
العام ألكاديمية أسباير أن االتفاقية تدعم 

التطلعات المشتركة للطرفين في المجاالت 
التعليمية والرياضية كما أن االتفاقية ستمثل 

فرصة كبيرة لتطوير الحكام والرياضيين 
المتخصصين وتفتح الباب لهم من أجل المزيد 

من الخبرات وتحقيق المزيد من النجاحات في 
المجالين الرياضي واألكاديمي.
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وفي هذا اإلطار أقامت االتحادات الرياضية 
عروضا مختلفة شدت انتباه الجمهور الذي حضر 

بكثافة إلى الحي الثقافي (كتارا) لالحتفال 
باليوم الرياضي للدولة، حيث تم تنظيم العديد 

من الفعاليات الرياضية المختلفة من بينها عرض 
العبي رفع االثقال، بحضور الجمهور الذي 

شارك في هذه المسابقات المخصصة لكافة 
الفئات العمرية، كما أقيمت في كتارا أيضا 

فعالية للمالكمة بالتعاون مع االتحاد القطري 
للمالكمة والمصارعة بمشاركة العبي فريق 

قطر، وأقيمت فقرة لعبة المصارعة من الالعبين 
بخيت شريف بدر وعبد الرحمن إبراهيم، كما قام 
عدد من العبي االتحاد القطري للمبارزة بتقديم 

فقرة مفتوحة للتعريف بلعبة المبارزة، وقدم 
االتحاد القطري أللعاب القوى بالتعاون مع 

وزارة البلدية والبيئة مسابقات لألطفال بين سن 
8 و 12 سنة، كما قدم االتحاد القطري لكرة 

السلة شرحا مفصال للعبة من خالل إتاحة الفرصة 
للجمهور بالمشاركة في رمي الكرة داخل 

السلة، وقدم العبو المنتخب القطري للتايكوندو 
والجودو عروضا للكاراتيه لكل الفئات على 

شاطئ كتارا، وعرضا للتايكوندو باإلضافة إلى 
عرض الجودو، وقام االتحاد القطري للجولف 
بعرض لعبة ميني جولف بشاطئ كتارا، بينما 

نظم االتحاد القطري للدراجات ومسابقة الثالثي، 
وفعالية األكواثلون للسباحة والجري بكورنيش 

كتارا، كما قام االتحاد القطري للكرة الطائرة 
بتنظيم فعالية الكرة الطائرة الشاطئية ومباريات 

في الكرة الطائرة بالتعاون مع المؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

عروض متنوعة 
لالتحادات الرياضية 

تعتبر دولة قطر من أوائل دول العالم التي 
تخصص يومًا رياضيًا مدفوع األجر كإجازة رسمية 

لممارسة الرياضة، وذلك يعكس مدى اهتمام 
قيادتنا الحكيمة بالرياضة ودورها في بناء 

اإلنسان الذي يعتبر أهم عامل في بناء الدولة، 
كما أن الرياضة تعد أحد أهم العوامل المؤثرة 

في ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. 
ولهذا فإن اليوم الرياضي يحظى عاما بعد عام 

باهتمام وتجاوب كبير بالنظر إلى القيمة الكبيرة 
التي يتمتع بها، وقد تم االحتفال به هذا العام 

بتاريخ 12 فبراير 2019 وشاركت اللجنة األولمبية 
القطرية في االحتفاالت من خالل فعالية أقيمت 

بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية وسعادة الدكتور 

محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم 
والتعليم العالي.

وحضر أيضا من اللجنة األولمبية القطرية سعادة 
الدكتور ثاني الكواري النائب الثاني للرئيس، 

والدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة 
التعليم والتعليم العالي، وسعادة جاسم بن راشد 

البوعينين األمين العام للجنة األولمبية القطرية، 
باإلضافة إلى بطلنا األولمبي معتز برشم والعبي 

منتخبنا الوطني لكرة القدم ’األدعم‘ الفائز 
ببطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 وعدد 
كبير من موظفي اللجنة األولمبية القطرية 

ووزارة التعليم والتعليم العالي ومختلف شرائح 
المجتمع.

 وأقيم االحتفال بالتعاون مع وزارة التعليم 
والتعليم العالي في ملعب كرة القدم بمدرسة 

اليرموك اإلعدادية للبنين بمشاركة االتحادات 
الرياضية واألسر باإلضافة إلى مشاركة 600 
طالب من الفصل الدراسي الخامس وحتى 

التاسع من بينهم 20 طالبا من ذوي االحتياجات 
الخاصة. كما شارك عدد من االتحادات الرياضية 

في احتفاالت اللجنة األولمبية القطرية مثل 
االتحاد القطري لكرة القدم، واتحاد المبارزة، 

واتحاد الكرة الطائرة والتايكوندو والجودو.

 وتنوعت األنشطة الرياضية مثل كرة القدم 
والمبارزة والكرة الطائرة والتايكوندو وغيرها، 

وتجاوب الجمهور الذي تواجد بمدرسة اليرموك 
مع الفعاليات المختلفة.

احتفالية للجنة 
األولمبية بالتعاون مع 
وزارة التعليم والتعليم 

العالي
اليوم الرياضي.. ركيزة 

أساسية في بناء اإلنسان

وتأتي إقامة هذه الفعالية في إطار التعاون 
القائم بين اللجنة األولمبية القطرية ووزارة 

التعليم والتعليم العالي، حيث تمتد الشراكة بين 
الطرفين إلى العديد من البرامج التي تمخضت 

عنها عدة مشاريع تأتي انطالقا من أهمية 
الرياضة المدرسية في اكتشاف المواهب 
وصقلها عبر عدة برامج من ضمنها البرنامج 

األولمبي المدرسي وبرنامج كن رياضيا وغيرها 
من األنشطة المتنوعة.
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اللجنة األولمبية 
القطرية تحتفل 

بالذكرى األربعين 
)40( لتأسيسها

تكريم أول رئيس .. وأول مجلس إدارة 
للجنة  .. واألمناء العامين السابقين 

كرم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية، سمو الشيخ عبداهلل 
بن خليفة آل ثاني كأول رئيس للجنة األولمبية 

القطرية.

كما تم تكريم سعادة الشيخ محمد بن فهد آل 
ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية في الفترة 

من 11 ديسمبر 1993 إلى 4 يونيو 1995، 
والسيد محمد بن همام العبد اهلل والسيد يوسف 

أحمد الساعي، والسيد راشد بن حصين النعيمي، 
أعضاء أول مجلس إدارة للجنة األولمبية القطرية، 
وسعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، وسعادة 

اللواء الركن دحالن جمعان الحمد، وسعادة 
الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة 
الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري، األمناء 

العامين السابقين للجنة األولمبية.

وتعاقب على رئاسة اللجنة األولمبية القطرية 
منذ تأسيسها ستة رؤساء حيث كان سمو الشيخ 

عبد اهلل بن خليفة آل ثاني أول رئيس للجنة 
األولمبية، ثم سعادة الشيخ محمد بن خالد آل 
ثاني، وسعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، 

وسعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، وحضرة 
صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني، وسعادة 
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الرئيس الحالي 

للجنة األولمبية القطرية.

وشمل التكريم أيضا البطل الحاصل على الميدالية 
األولى لدولة قطر في تاريخ مشاركاتها في 

الدورات األولمبية محمد سليمان، وبطل األلعاب 
البارالمبية في ريو 2016 عبد الرحمن عبد القادر
وبطلة األلعاب البارالمبية في ريو 2016 سارة 

مسعود.

بحضور سمو الشيخ عبد اهلل بن خليفة آل ثاني، 
ومعالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة 

آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 

اللجنة،أقامت اللجنة األولمبية القطرية احتفالية 
كبيرة بمناسبة ذكرى مرور أربعين عاما على 

تأسيسها.

وألقي سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية  كلمة له خالل 

الحفل ، وأبرز ما جاء فيها : هذا اليوم رسم لدولة 
قطر طريقا تمثل في النهوض بالرياضة التي 

بدأها أبناء قطر منذ فترة الخمسينيات من القرن 
الماضي، لتصل األنشطة الرياضية إلى ما يجمعها 

تحت مظلة اللجنة األولمبية القطرية، بفضل 
جهود مباركة من قبل صاحب السمو األمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه اهلل) 
عندما أعلن عن تأسيس اللجنة األولمبية القطرية 

وتشكيل أول مجلس إدارة لها في 14 مارس 
عام 1979".

" لقد حققت اللجنة األولمبية القطرية 
خالل أربعين عاما، إنجازات في مختلف 

المجاالت وعلى جميع األصعدة، 
وأحدثت نقلة نوعية في العمل 

الرياضي، وجعلت من الرياضة واجهة 
مشرفة للبلد، وكان لها حضور فاعل 

في المحافل القارية والدولية، وفي 
الدورات والبطوالت واألحداث الرياضية 

المختلفة التي شارك فيها الرياضيون 
القطريون وأحرزوا خاللها العديد 

من الميداليات".

وأضاف سعادته "الرياضة القطرية تسير بخطى 
ثابتة، عبر قيادة سديدة من سعادة الرؤساء الذين 

تولوا دفة قيادة اللجنة األولمبية القطرية، وأخذوا 
على عاتقهم مواصلة المسيرة بكل أمانة واقتدار، 

وهناك محطة هامة تمثلت في توّلي حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى رئاسة اللجنة األولمبية القطرية 

في ديسمبر عام 2000، ذلك العام الذي سجل 
منعطفا في تاريخ الرياضة القطرية، وحققت

اللجنة األولمبية القطرية خالل أربعين عاما، إنجازات 
في مختلف المجاالت وعلى جميع األصعدة، 

وأحدثت نقلة نوعية في العمل الرياضي، وجعلت 
من الرياضة واجهة مشرفة للبلد،وتؤكد اللجنة 

األولمبية القطرية حرصها والتزامها خالل الفترة 
القادمة، على تحقيق األهداف المتمثلة في دعم 

الحركة األولمبية في قطر ورعايتها وتطويرها 
وفقا للميثاق األولمبي، والمضي قدما في 

إستراتيجيتها الداعمة لرؤية قطر الوطنية 2030"
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اللجنة األولمبية القطرية
تحتفل بالذكرى 

األربعين )40( لتأسيسها
فى حضور سمو الشيخ عبد اهلل بن خليفة ومعالي 

الشيخ عبد اهلل بن ناصر، اللجنة األولمبية القطرية 
تحتفل بالذكرى األربعين لتأسيسها

الشيخ جوعان: تولي صاحب السمو للرئاسة منعطف
تاريخى للرياضة القطرية

حققنا في 40 عاما نقلة نوعية في العمل
الرياضي ...  واللجنة واجهة مشرفة 
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فاز المنتخب القطري لكرة اليد الشاطئية، بلقب 
البطولة اآلسيوية للمرة الخامسة على التوالي، 
وذلك بعد فوزه على نظيره العماني بشوطين 

دون مقابل ال شيء، في المباراة النهائية 
للنسخة السابعة، التي اختتمت في مدينة 

ويهاي الصينية، وشارك فيها 12 منتخبًا.
 جاءت نتيجة الشوط األول 8-12 لصالح المنتخب 

القطري وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 16-14 .

حقق المنتخب القطري للرجال ثالث ميداليات 
(ذهبية وفضية وبرونزية) خالل مشاركته في 
منافسات بطولة غرب آسيا لإلسكواش التي 

أقيمت في إيران.

وجاءت الميدالية الذهبية عبر الالعب عبد اهلل 
التميمي الذي حقق لقب فئة الفردي بعد أن 

تغلب على صاحب األرض الالعب اإليراني سجاد 
زريان بثالثة أشواط دون رد في المباراة النهائية.

أما الميدالية الفضية فقد تحققت في فئة 
الفرق بعدما صعد المنتخب القطري إلى المباراة 

النهائية عبر تخطيه الكويت والعراق، قبل أن 
يخسر في النهائي أمام منتخب إيران.

وأخيرا كانت الميدالية البرونزية من نصيب سيد 
أمجد الذي أحرز المركز الثالث في فئة الفردي.

 منتخب قطر لكرة
 اليد الشاطئية يفوز
 بالبطولة اآلسيوية

 للمرة الخامسة على
التوالي

 قطر تحرز 3 ميداليات
 في بطولة غرب آسيا

 لإلسكواش

وحقق المنتخب من خالل مشاركته في هذه 
البطولة التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة 

العالم (إيطاليا - يوليو 2020).

وضمت قائمة المنتخب المنتخب القطري 
في البطولة كال من / محمد عبيدي، وأنادين 

سولياكوفيتش في حراسة المرمى، وسيد 
قناوي، ومعتصم عبد الواحد، وهاني كاخي، 
ومحمود حسب اهلل، وعبد الرزاق مراد، وأمير 
دانقير، وأنيس الزواوي، ومحمد حسن زكي. أحرز المنتخب القطري للسباحة لقب مرحلة 

الناشئين في بطولة دول مجلس التعاون 
الخليجي لأللعاب المائية في نسختها السابعة 

والعشرين التي أقيمت في الكويت، بعد حصوله 
على 34 ميدالية منها 17 ميدالية ذهبية، 

باإلضافة إلى 10 ميداليات فضية و7 ميداليات 
برونزية.

وفاز السباح القطري عبد اهلل أحمد بلقب أفضل 
سباح في البطولة لفئة 11 - 12 سنة.

كما حقق المنتخب القطري للسباحة أيضا 9 
ميداليات (7 ذهبيات وفضية وبرونزية) في 

منافسات مرحلة العمومي، و4 ميداليات (ذهبية 
و3 برونزيات) في مرحلة العشر سنوات.

من ناحية ثانية، حقق السباح القطري تميم محمد 
3 ميداليات في البطولة العربية الرابعة عشرة 

للسباحة للفئات السنية التي أقيمت في المغرب 
بمشاركة 250 سباحا وسباحة.

فقد تّوج بالميدالية الذهبية لسباقي 50 و100م 
فراشة والميدالية الفضية لسباق 50م سباحة 

حرة.

حجز المنتخب القطري للكرة الطائرة مقعدا في 
التصفيات المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية 

"طوكيو 2020" وذلك بعدما حل في المركز 
التاسع في بطولة آسيا التي أقيمت في إيران 

بفوزه على منتخب كازاخستان بثالثة أشواط 
مقابل شوط.

وجاءت نتائج األشواط 25-12، 25-18، 29-31، 
.25-19

وأكمل المنتخب القطري بطل كأس النخبة 
اآلسيوي عقد المتأهلين للتصفيات التي سوف 

تقام في الصين في يناير المقبل، حيث سيتنافس 
رفقة منتخبات إيران وأستراليا والصين تايبيه 
والهند وكوريا الجنوبية وباكستان، والصين 

المضيفة.

وكان األدعم قد حل ثالثا في المجموعة 
األولى بدور المجموعات، بعد خسارته من 

أستراليا بشوطين مقابل ثالثة، وأمام إيران بثالثة 
أشواط نظيفة، وفاز على سريالنكا بثالثة أشواط 

دون مقابل، ثم في مرحلة ترتيب المراكز تصدر 
مجموعته بعد الفوز على عمان بثالثة أشواط 

نظيفة، والخسارة أمام كازاخستان بشوط مقابل 
ثالثة، لكنه جاء في الصدارة بفارق شوط عن 

األخير.

وواصل المنتخب القطري مشواره بالفوز على 
أندونيسيا بثالثة أشواط نظيفة، قبل أن يختتم 

مشواره بالفوز على كازاخستان ليحقق المركز 
التاسع الذي منحه المنتخب الياباني قيمة كبيرة 
بعد صعوده للدور ربع النهائي، حيث تم استبعاد 

اليابان من تصفيات األولمبياد، باعتبارها الدولة 
المضيفة.

توج األدعم لكرة الهدف للمكفوفين بلقب 
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية والميدالية 

الذهبية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة األردنية 
عمان وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على 

المنتخب العراقي بنتيجة (9 - 7).

وأقيمت منافسات هذه البطولة بمشاركة 
أبطال من آسيا والدول العربية ودول الخليج حيث 
شاركت قطر في منافسات كرة الهدف وألعاب 

القوى.

وضمت منافسات كرة الهدف ستة منتخبات 
هي قطر والعراق والسعودية واألردن واإلمارات 

وسلطنة عمان.

وترأس بعثة المنتخب القطري خالد الشعيبي 
المشرف على كرة الهدف باالتحاد القطري 

لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة ويضم الوفد 
علي الماس إداريا أللعاب القوى ويتكون فريق 

كرة الهدف من محمد همام وحسن الكوهجي 
اد الشمالي وعبد اهلل بوفالسه وعبد الهادي  وعبَّ

المري ومحمد الكحلوت والمدرب عبد القادر 
خديم، بينما يتكون فريق ألعاب القوى من 

ثالثة العبين هم عبد الرحمن عبد القادر في 
رمي الجلة ومحمد الكبيسي كراسي متحركة 

والالعبة سارة حمد في رمي الجلة.

كما حققت البطلة العالمية سارة مسعود 
الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة 

والميدالية الفضية في منافسات القرص.
أما البطل العالمي القطري عبد الرحمن عبد 

القادر فقد نجح في حصد الميدالية الفضية في 
دفع الجلة، والميدالية البرونزية ضمن منافسات 

رمي الرمح.

 أدعم السباحة يحرز
 لقب مرحلة الناشئين

 بالبطولة الخليجية
لأللعاب المائية

أدعم كرة الطائرة 
يحجز مقعده 

بالتصفيات المؤهلة لــ 
“طوكيو 2020”

 األدعم لكرة الهدف
 بطال لدورة ألعاب

غرب آسيا البارالمبية
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أحرز المنتخب القطري للغطس ميداليتين 
برونزيتين في البطولة اآلسيوية العاشرة للفئات 

السنية التي أقيمت في مدينة بنغالور الهندية.
فقد حقق محمد شويطر الميدالية البرونزية 

لمسابقة الغطس من السلم الثابت 10 أمتار.
كما حصل محمد شويطر وزميله عبد العزيز 

بلغيث على الميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي 
للغطس من السلم المتحرك 3 أمتار.

وكان شويطر وبلغيث قد حققا الميدالية 
البرونزية للمسابقة نفسها في النسختين 

الماضيتين من البطولة واللتين أقيمتا في 
العاصمة التايالندية بانكوك عام 2015، وفي 

العاصمة األوزبكية طشقند عام 2017.
ويشار إلى أن المنتخب القطري للسباحة كان 
قد شارك أيضا في البطولة اآلسيوية العاشرة 
للفئات السنية حيث مثله تسعة سباحين هم : 
وليد دلول وعبد العزيز العبيدلي وعمر أشرف 

ويوسف أشرف وكريم صالح وتميم الحمايدة 
وعبد اهلل الغمري وإبراهيم الهالل وسيف 

البورشي

تأهل منتخب قطر لنهائيات بطولة آسيا للناشئين 
تحت 16 عاما لكرة القدم 2020، بعد فوزه على 

نظيره بوتان بنتيجة (11 - صفر) في المواجهة 
التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة 

واألخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في 
تصفيات البطولة.

سجل أهداف المنتخب راشد العبد اهلل في 
الدقائق 8 و 64 و 67، ومبارك شنان في 

الدقيقتين 35 و87 (من ركلتي جزاء)، ومحمد 
القرشي في الدقيقة 43 (ركلة جزاء) والدقيقة 

56، وعبد العزيز النعيمي في الدقيقة 48، 
ومهدي المعجبة في الدقيقة 52، وحسن 

الغريب في الدقيقة 71، وعبد الرحمن الدوسري 
في الدقيقة 4+90.

وحسم منتخب قطر صدارة ترتيب المجموعة 
برصيد 7 نقاط من ثالث مباريات، بفارق األهداف 
أمام اليمن، مقابل 3 نقاط لبنغالديش، في حين 

بقي رصيد بوتان خاليا من النقاط.
وحصل منتخب قطر على بطاقة التأهل إلى 

النهائيات عن المجموعة، في حين ينتظر منتخب 
اليمن تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على 

المركز الثاني.

 ميداليتان برونزيتان
 للغطس القطري في

 البطولة اآلسيوية
للفئات السنية بالهند

 تأهل األدعم لنهائيات
 بطولة آسيا لكرة

 القدم للناشئين تحت
يشارك في التصفيات 47 منتخبا، حيث تم توزيع 16 عاما

التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب 
(غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 

منتخبا، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 
منتخبا.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز األول في 
كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل 

على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب البلد 
المضيف الذي سوف يحدد الحقا.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على 
إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب 

الحاصل على المركز الخامس بين ثواني 
المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وخاض المنتخب القطري التصفيات بطموحات 
كبيرة إلى تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم القطرية 
ونجح في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بفضل 

عناصره الواعدة والمتميزة، وبما يمتلكه من 
كوادر فنية وإدارية وجهاز طبي على أعلى 

مستوى، وخبراته األكاديمية والعملية الهائلة.

ويمثل هؤالء الالعبون كوكبة جديدة واعدة 
لمستقبل كرة القدم القطرية وسيكونون 

الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية األعلى 
في المستقبل القريب، لما يضمون من عناصر 

ومواهب متميزة يتوقع لها أن تصنع الفارق.

حقق الرباع القطري فارس إبراهيم ميداليتين 
فضيتين في مسابقة وزن 96 كجم ضمن 

منافسات بطولة كأس العالم لرفع األثقال التي 
أقيمت في مدينة بتايا التايالندية بمشاركة أكثر 

من 107 رباعين ورباعات يمثلون 75 دولة.

وجاءت الفضية األولى لحسونة في رفعة النتر 
التي رفع فيها وزنا قدره 224 كجم وبفارق 6 

كجم عن الرباع الصيني تيان تاو الذي سيطر على 
الميداليات الذهبية الثالث لهذا الوزن.

أما الفضية الثانية فقد فاز بها الرباع القطري في 
المجموع بوزن 402 كجم بعدما رفع 178 كجم 
في الخطف و224 كجم في النتر، وذلك بفارق 

9 كجم عن البطل الصيني الذي حقق 411 كجم 
في المجموع بعدما رفع في الخطف 181 

كجم.

أما بالنسبة لفضية الخطف فقد ذهبت إلى 
الرباع الجورجي أنطون بليسوني الذي رفع وزنا 
قدره 179 كجم، وهو نفس الوزن الذي رفعه 
الكولمبي ريفاس موسكيرا الذي حصل على 

البرونزية ألنه أكبر سنا من الرباع األوكراني.
ونال الرباع األوكراني أنطون بليسوني أيضا 

برونزية المجموع خلف تاو األول، وحسونة الثاني 
بوزن إجمالي قدره 394 كجم (179+215)، 

فيما نال اإليراني موسى كاراهي برونزية النتر 
بعدما رفع وزنا قدره 216 كجم.

وتعد بطولة العالم التي أقيمت في تايالند من 
البطوالت المعتمدة في فئة "أ" والتي يعتمد 

عليها الرباعون والرباعات في جمع النقاط 
الفردية المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية 

القادمة في طوكيو 2020.

حقق المنتخب القطري للرماية 5 ميداليات كان 
منها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية ومثلها 
برونزية في البطولة اآلسيوية التي أقيمت في 

مدينة ألماتي الكازاخية خالل الفترة من العشرين 
إلى الثالثين من شهر سبتمبر الماضي.

فقد حقق الرامي القطري حمد المري الميدالية 
الذهبية للفردي لمسابقة دبل تراب، والميدالية 

الذهبية للبطولة المفتوحة، كما تّوج برفقة 
زميليه راشد العذبة ومسعود العذبة بالميدالية 

الذهبية للفرق في مسابقة دبل تراب.
وأحرز الثالثي راشد صالح العذبة ومسعود صالح 

العذبة وعبد العزيز صالح العطية الميدالية الفضية 
للفرق في مسابقة اإلسكيت، كما حقق راشد 
العذبة الميدالية البرونزية للفردي في مسابقة 

اإلسكيت.

وجاءت مشاركة رماة فريق األدعم القطري 
في البطولة اآلسيوية التي أقيمت في مدينة 
ألماتي الكازاخية في إطار اإلعداد لمنافسات 

البطولة اآلسيوية الرابعة عشرة التي استضافتها 
الدوحة خالل شهر نوفمبر 2019 وهي آخر 

البطوالت المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية 
الصيفية المقبلة (طوكيو 2020).

 فارس إبراهيم يحقق
 ميداليتين فضيتين في

 بطولة كأس العالم
 لرفع األثقال في

تايالند

 خمس ميداليات
 للرماية القطرية في

 البطولة اآلسيوية
بكازاخستان
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صامبا يستعيد التوهج 
بدوره أثبت بطلنا المحارب عبد الرحمن صامبا 
جدارته ومكانته بصفته  أحد أفضل العدائين 

العالميين في اختصاص سباقات 400 م حواجز 
محققا الرقم التأهيلي ألولمبياد طوكيو وذلك 

خالل مشاركته في جوالت الدوري الماسي 
أللعاب القوى بمدينة شنغهاي محرزا المركز 

األول ومسجال زمنا قدره ( 47:27 ثانية ) بعدها 
تعرض صامبا إلصابة عضلية عطلت مشوار 

تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم أللعاب 
القوى - الدوحة 2019 - ، لكن، بعزيمة الرجال 
واالستبسال استعاد صامبا توهجه سريعا ليعود 

إلى مضامير أم األلعاب في الوقت المناسب 
ويشارك في مونديال أم األلعاب في الدوحة 
وينجح في الوقوف على منصة التتويج محرزا 

المركز الثالث لسباق 400 م ، بزمن قدره 
(48,03 ثانية) ليحصل على أولى ميداليات دولة 

قطر ، قبل أن يتوج (للحذف) زميله صقر قطر 
برشم بذهبية الوثب العالي.

برشم .. موعد مع األولمبياد 
بطلنا األولمبي معتز برشم .. كعادته أوفى 

بالوعد والعهد وحقق الرقم التأهيلي ألولمبياد 
طوكيو 2020 ، بفوزه بذهبية مونديال الدوحة 

2020 ، بوثبة قياسية مجتازا العارضة على 
ارتفاع ( 2:37 م ) ومستعيدا أيضا صدارة مشهد 

منافسات الوثب العالي العالمي ، بعد فترة 
توقف اضطراري على إثر اإلصابة والعملية 
الجراحية التي خضع لها ، واستغرقت فترة 

االستشفاء زهاء العشرة أشهر ابتعد خاللها عن 
المشاركات الدولية ، معتز برشم الحائز على 

برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية أولمبياد ريو 
2016 ، يبدو عازما هذه المرة على كسب رهان 

طوكيو 2020، خاصة أنه اكتسب خبرة دولية 
كبيرة وبات المرشح األبرز رقميا للظفر بالذهب 

عطفا على رقمه المذهل ( 2:43 م ) وهو ثاني 
أفضل رقم عالمي بعد الرقم القياسي لألسطورة 

الكوبي خافيير سوتومايور وقدره ( 2:45 م ) 
وهو ال يزال صامدا منذ عام  1993 .

وال تزال حظوظ بقية أبطالنا قائمة في اقتناص 
بطاقات التأهل ألولمبياد طوكيو 2020 ، في 
اختصاصات الميدان والمضمار، سيما عداؤنا عبد 
اإلله هارون في سباق 400 م ، والبطل أشرف 
الصيفي في مسابقة رمي بالمطرقة والعداء 

باسم محمد وزميله ياسر سالم في سباق 3000 
م موانع ، إلى جانب العديد من األبطال الواعدين 

المرشحين لتحقيق األرقام التأهيلية لالستحقاق 
األولمبي الكبير .

في الطريق 
ألولمبياد طوكيو 

2020
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للمرة الثانية على التوالي 
فرسان قطر لقفز الحواجز يتأهلون

إلى األولمبياد 

نجح منتخب قطر لقفز الحواجز في التأهل للمرة 
الثانية على التوالي إلى  دورة األلعاب األولمبية  

المقررة في طوكيو العام المقبل 2020 
وذلك في انتصار كبير للرياضة القطرية عامة 
، والفروسية بشكل خاص بعدما سبق وتأهل 

فرسان قطر إلى األولمبياد الماضية في ريو دي 
جانيرو 2016 ، واستطاع فرساننا التأكيد على 

تطور مستواهم وقدرتهم على كسب التحديات 
من هذا النوع نتيجة االستفادة من المعسكرات 

التي تقام لهم في أوروبا بشكل مستمر ، إلى 
جانب مشاركتهم في جوالت األبطال لقفز 
الحواجز على مدار العام في أكثر من دولة.

وتمثل نجاح فرسان قطر لقفز الحواجز في حجز 
بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد تفوقهم 
في بطولة الدوري الملكي المغربي للفروسية 

في مدينة الرباط المغربية والتي أقيمت في 
شهر أكتوبر الماضي ، وضم أدعم  قفز الحواجز  

الفرسان : الشيخ علي بن خالد آل ثاني، وباسم 
حسن وحمد القاضي وراشد تويم المري وحمد 

بن علي العطية 
وعقب النجاح في التأهل إلى األولمبياد صرح 

حمد بن عبد الرحمن العطية رئيس االتحادين 
القطري واآلسيوي للفروسية قائال “الحمد هلل 
على هذا اإلنجاز الذي جاء في توقيت مناسب 
بالنسبة لنا ونتيجة جهود ودعم كبير من جانب 
المسؤولين بالدولة ، وأهدي هذا التأهل إلى 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى ، وإلى صاحب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى 
سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 

اللجنة األولمبية القطرية الذي كان لتوجيهاته 
بالغ األثر في الوصول إلى هذه النتيجة في قفز 

الحواجز”.

في الطريق 
ألولمبياد طوكيو 

2020

وأضاف العطية “اآلن سيتم التركيز على كيفية 
إعداد فرسان قطر بالصورة المناسبة للمشاركة 

في األولمبياد ألن المهمة اآلن أصبحت أصعب، 
وعلينا النظر إلى أهمية التفوق في طوكيو، 

وسيستمر إعداد الفرسان في أوروبا ، والوعد في 
طوكيو العام القادم”.

وكان فرساننا شاركوا ألول مرة في تاريخ 
الفروسية القطرية في أولمبياد ريو دي جانيرو 

عام 2016 بالبرازيل ، واحتل الفارس الشيخ علي 
بن خالد آل ثاني المركز السادس ضمن منافسات 

قفز الحواجز بعد أن تأهل بجدارة ضمن أفضل 
6 فرسان إلى جولة التمّيز في مباراة الجائزة 

الكبرى في ختام المنافسات ، وكان الشيخ علي 
ضمن أفضل 13 فارسا حققوا العالمة الكاملة 

دون أي خطأ في الجولة األولى. 

في الطريق ألولمبياد طوكيو 2020
ثالثي األدعم .. برشم ، صامبا ، حيدر  

اقتنصوا بطاقات التأهل

مع اقتراب موعد تحدي دورة األلعاب األولمبية 
الصيفية المقبلة – طوكيو 2020 ، يستأنف 

أبطال أم األلعاب القطرية ، مسيرة تحضيراتهم 
الجادة لالستحقاق األكبر، عقب موسم استثنائي 

2019-2018 لرجال الشدائد واستراحة قصيرة 
للمحاربين ، حققوا خالله العديد من االنجازات 

الباهرة للرياضة القطرية، وأبرزها اقتناص ثالثي 
أم األلعاب، صقر قطر معتز برشم “ الوثب العالي 

“والعداء المتألق عبد الرحمن صامبا في سباق 
400 م حواجز والعداء الواعد أبوبكر حيدر 

في سباق 800 م ، األرقام التأهيلية ألولمبياد 
طوكيو 2020 ، فيما ال تزال الفرصة سانحة أمام 

أبطال ألعاب القوى القطرية لتحقيق األرقام 
التأهيلية في مختلف تخصصات اللعبة وذلك قبل 
تاريخ ( 29 يونيو 2020 ) الموعد النهائي إلغالق 
أبواب فرصة التأهل ألولمبياد طوكيو 2020 .   

مشوار تأهل األبطال 
بالعودة إلى سيناريوهات تأهل أبطالنا إلى 

أولمبياد طوكيو 2020 ، فقد كان السبق للعداء 
الواعد أأبو بكر عبد اهلل حيدر الذي نجح في 

تحقيق الرقم التأهيلي لألولمبياد خالل مشاركته 
في سباق 800 متر عدو للرجال ضمن افتتاحية 

منافسات الدوري الماسي أللعاب القوى - 
جولة الدوحة 2019 - والتي أقيمت منافساتها 
على مضمار وميدان ستاد خليفة الدولي .. وجاء 
أبو بكر حيدر رابعا في سباق 800 متر بزمن قدره 

( 1:44.33 دقيقة ) فيما نال الصدارة العداء 
البوتسواني المخضرم نايجل آموس بزمن قدره 
(1:44.29 دقيقة ) بينما جاء في المركز الثاني 

العداء الكيني إيمانويل كورير بزمن قدره
(  1:44.50  دقيقة ) وحل ثالثا العداء األميركي 
دونافان برازر ( بزمن قدره (  1:44.70 دقيقة ) .. 

يعد تأهل أبو بكر الحائز أيضا على ذهبية البطولة 
اآلسيوية للرجال في نسختها رقم 23، والتي 
أقيمت على نفس الملعب في إستاد خليفة 

مؤشرا إيجابيا على تطوره النوعي فنيا وبدنيا، 
وحينها سجل حيدر أفضل زمن على مستوى 

العالم لعام 2019 وقدره (  1:44.33 دقيقة ) .

وقد أبدى أبو بكر حيدر سعادته باقتناص بطاقة 
التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .. مؤكدا 

بأن المشاركة في األولمبياد حلم كل رياضي 
قطري، متمنيا أن يوفقه اهلل خالل فترة 

التحضيرات لتحسين مستواه الفني وتسجيل تطور 
رقمي وتحقيق أفضل اإلنجازات ألم األلعاب 

القطرية ، مضيفا بأنه يشعر بالثقة والتفاؤل 
لمستقبل أفضل على الصعيدين القاري والدولي 

وفي ضوء ما يحظى به من دعم ومساندة من 
كافة المسؤولين عن الرياضة القطرية .



جدد االتحاد اآلسيوي لكرة السلة ثقته في 
سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، النائب 
األول لرئيس اللجنة األولمبية القطرية، رئيسا 

لالتحاد اآلسيوي للعبة للفترة 2023-2019، بعد 
فوزه بالتزكية ليستمر في رئاسة االتحاد لدورة 

جديدة، وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية 
لالتحاد القاري الذي عقد في مدينة بنغالورو 

الهندية.

كما تم خالل االجتماع اإلعالن عن تشكيل 
المجلس اآلسيوي على النحو التالي : سعادة 

الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيسا لالتحاد 
اآلسيوي، والصيني أيو مينغ رئيسا للمكتب 

التنفيذي، واللبناني أكرم الحلبي نائبا أول 
لرئيس االتحاد، والفلبيني ألفريدو بانليلو نائبا ثانيا، 

واإلماراتي سالم المطوع ممثال عن منطقة 
الخليج، والسوري جالل نقرش ممثال عن منطقة 
غرب آسيا، والهندي أبجيت ساركر أمينا لصندوق 

االتحاد اآلسيوي، وكو الن من هونج كونج 
عضوة في المكتب التنفيذي.

الشيخ سعود بن 
علي آل ثاني 
رئيسا لالتحاد 

اآلسيوي لكرة 
السلة لدورة 

جديدة

كرم اتحاد اللجان األولمبية الوطنية ( أنوك ) 
سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني 
مساعد رئيس الديوان األميري األمين العام 

 ANOC  األسبق للجنة األولمبية القطرية بجائزة
merit awards وسام االستحقاق لالنوك حيث 

تسلم سعادته الوسام من قبل رئيس اللجنة 
األولمبية الدولية الدكتور توماس باخ على 

هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية 
الرابعة والعشرين التحاد اللجان األولمبية 

الوطنية /أنوك/ التي عقدت في الدوحة .

وقدم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل 
ثاني الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى حفظه 
اهلل على إتاحة الفرصة له لشرف العمل في 

المجال الرياضي خالل السنوات الماضية لخدمة 
وطنه والشباب الرياضي.

وقال: أتوجه بالشكر لسعادة الشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية 

على ترشحينا للتكريم في هذه االحتفالية الخاصة 
باتحاد اللجان األولمبية الوطنية "انوك"  ، وهذا 

بفضل من اهلل ثم للمكانة الرفيعة والتطور 
الكبير للرياضة بدولة قطر التي تبذل الكثير في 

خدمة الحركة االولمبية وكذلك الشكر موصول 
لألخ جاسم البوعينين أمين عام اللجنة األولمبية 

القطرية .

اتحاد اللجان 
األولمبية 

الوطنية 
يمنح الشيخ 

سعود بن 
عبد الرحمن 

وسام 
االستحقاق
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الجمعية العمومية 
التحاد اللجان 

األولمبية الوطنية 
“أنوك” تعقد 

اجتماعاتها الــ”24” 
بالدوحة

استضافت الدوحة أعمال اجتماعات الجمعية 
العمومية الرابعة والعشرين التحاد اللجان 
األولمبية الوطنية /أنوك/ بحضور سعادة 

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 
األولمبية القطرية والدكتور توماس باخ رئيس 
اللجنة األولمبية الدولية والسيد روبين ميتشل 

رئيس اتحاد اللجان األولمبية الوطنية /أنوك/ 
باإلنابة ، فضال عن ممثلي 204 لجان أولمبية 

وألف مسؤول رفيع المستوى يمثلون الحركة 
األولمبية في العالم.

وقال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في 
كلمة افتتاحية له : »مرحبا بكم ضيوفا أعزاء على 

الشعب القطري ، الذي تحتل الرياضة عنده حيزا 
كبيرا وأساسيا في اهتماماته ، ولم تزل مكانتها 
عنده تتطور بشكل كبير، حتى أصبح يراها مصدرا 
مهما من مصادر تشكيل الوعي ، وإثراء الثقافة، 

وتحقيق المتعة والشغف في نفس الوقت .. 
ومرحبا بكم ضيوفا كذلك - هنا في الدوحة - 

على اللجنة األولمبية القطرية ، التي تشارككم 
التصور ذاته ، والطموح عينه ، والهموم نفسها، 

وستبقى كذلك من أجل نشر وترسيخ الفكر 
األولمبي في العالم ، وفي هذه المنطقة على 

وجه الخصوص«.

وأضاف سعادته : »بعد النجاح الذي شهدته 
النسخة األولى من دورة األلعاب الشاطئية 
العالمية قطر 2019 ، يسر اللجنة األولمبية 

القطرية أن تستضيف أعمال الجمعية العمومية 
الرابعة والعشرين التحاد اللجان األولمبية 

الوطنية ، إلى جانب حفل توزيع جوائز االتحاد«.
ومضى يقول : » لقد دأبت اللجنة األولمبية 

القطرية على تقديم كل دعم ممكن للحركة 
األولمبية من خالل استضافة العديد من 

البطوالت والفعاليات والبرامج الرامية إلى نشر 
المبادئ والروح األولمبية. معربا عن سعادته 

لحضور أعضاء الوفود الممثلة للجان األولمبية 
الوطنية واللجنة األولمبية الدولية ، واالتحادات 

الرياضية الدولية ، واللجان المنظمة للبطوالت 

في هذه الجمعية العمومية، التي ستبحث 
أهم اإلنجازات التي حققتها الحركة األولمبية ، 
في الفترة الفاصلة بينها وبين الجمعية العامة 

السابقة«.

كما أشار في كلمته إلى أن هذه الجمعية 
العامة ستبحث البرامج المختلفة لدعم اللجان 

األولمبية في سعيها إلى دعم الحركة األولمبية 
واإلسهام المستمر في تطوير عمل االتحاد، في 

عصر تسارع فيه نسق التغيير والتطور في شتى 
مناحي الحياة.

وتابع سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
كلمته بالقول : » إننا كشعب قطري عربي 

شرق-أوسطي ، نجد في مبادئ الحب والسالم 
واحترام اآلخر التي تقوم عليها الفلسفة 

األولمبية قيما ملهمة لنا، تنسجم مع رغبتنا 
الحقيقية في العيش المشترك، في وئام ومحبة 

مع جميع شعوب العالم، بمختلف ثقافاتها 
وأعراقها«.

ونحن كشعب طامح إلى األفضل دائما، متطلع 
إلى تغيير ذاته وحياته تغييرا إيجابيا يحافظ على 

هويته ويتفاعل مع الثقافات األخرى، نجد أنفسنا 
مندمجين مع تلك الفلسفة األولمبية التي تقوم 

على المزج بين الرياضة بما تمثله من متعة 
وصحة وفرح بالحياة، والثقافة والتعليم بما يمثله 

من صناعة للوعي وتطوير لألفكار.
واختتم سعادته الكلمة قائال: » نجدد ترحيبنا 

بالجميع، ونأمل أن تتكلل أعمال هذه الجمعية 
العمومية بالنجاح، وأن يواصل اتحاد اللجان 

األولمبية الوطنية وجميع أعضاء األسرة 
األولمبية جهودهم الموفقة لتطوير الحركة 

األولمبية في العالم«.

من جانبه، توجه السيد روبين ميتشل رئيس اتحاد 
اللجان األولمبية الوطنية /أنوك/ باإلنابة في 

كلمة له، بالشكر لدولة قطر واللجنة األولمبية 
القطرية على الحفاوة الكبيرة واالستضافة 
المتميزة لدورة األلعاب العالمية الشاطئية 

التحاد اللجان األولمبية الوطنية / قطر 2019 / 
بجانب اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب 

التنفيذي التحاد اللجان األولمبية الوطنية ، وقال 
ميتشل:« من المهم ان نبحث في أهمية الحركة 

االولمبية وتعزيز الميثاق االولمبي واالتحادات 
الدولية للعمل لمصلحة الرياضيين وتعزيز قيم 

الرياضة والجمعية تتيح الفرصة لألسرة الدولية 
لتبادل وجهات النظر، وأدعو الجميع للوقوف 

وطرح أهم المسائل التي تخدم الرياضة«.
بدوره، قال الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة 

األولمبية الدولية إن قطر تحتضن هذا االجتماع 
للمرة الثانية موجها الشكر الكبير لتنظيم هذه 
الدورة االستثنائية ، وقال باخ في كلمته أمام 
مجلس /أنوك/ : » لقد مضت 125 سنة على 

تأسيس اللجنة األولمبية الدولية والعديد من 
األمور تغيرت، وكانت المشاركة األولى تقتصر 

على 24  لجنة أولمبية فيما اآلن وصلت الحصيلة 
إلى نحو 206 ، ومهمتنا لم تختلف عن عام 
1924 الذي شهد لحظة التأسيس األولى 
وأقصد هنا المبادئ ولكن الطرق اختلفت 

والعمل مستمر«.

وتطرق رئيس اللجنة األولمبية الدولية إلى 
العديد من المحاور أهمها دورة األلعاب 

األولمبية المقبلة ( طوكيو 2020 )، حيث قال 
في هذا الصدد :« طوكيو مستعدة منذ اآلن 
الستقبال األلعاب بفضل دعم حكومة اليابان 

على كل المستويات وجهودها واهتمامها 
على كل األصعدة، وبالتالي ننتظر هذه األلعاب 

بشغف والجمهور الياباني سيرحب بجميع 
الوفود واالنطباعات خالل زيارتنا إلى طوكيو 

كانت في محلها، أما مشاكل الحرارة في 
طوكيو فيتم العمل لمعالجتها، وتم التشاور مع 
اللجنة األولمبية اليابانية وتقرر إقامة الماراثون 

وسباقات المشي بمدينة تقع في شمال 
طوكيو لتالفي درجات الحرارة العالية حرًصا على 

سالمة الرياضيين«.

وشدد باخ على »ضرورة التمسك بالقيم 
األولمبية وتعزيز الوحدة األممية رغم تعدد 
اآلراء واختالفها والبد من تحقيق األهداف 

التي نسعى لها وهذا لن يتم إال بقبول اآلخرين 
والتنوع وعدم فقد مّر الجميع مر بتجارب مختلفة، 

وهناك اتجاهات نحو تسييس الرياضة وربطها 
بشكل مباشر ولكن هذا ال نوافق عليه ، وعلينا 

أن نكون بموقف حيادي وإقناع السياسيين 
باحترام الرياضة والميثاق األولمبي ، ويتم فصل 

مصالحهم عنها«.  وهذه المقاربة قوبلت بالتأييد 
الكبير في اجتماع قمة العشرين بطوكيو 

وكذلك في اجتماع األمم المتحدة للتأكيد على 
الوحدة.

وقام الدكتور توماس باخ والسيد روبين ميتشل 
بتكريم عدد من الشخصيات والقيادات التي 

تركت بصمات بارزة في الحركة األولمبية في 
مقدمتهم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن 
آل ثاني مساعد رئيس الديوان األميري واألمين 
العام السابق للجنة األولمبية القطرية لجهوده 
بالنهوض بالرياضة في قطر والمنطقة ، بجانب 
السيد ايساكا ايدي رئيس اللجنة األولمبية في 

النيجر النائب األول لرئيس االتحاد اإلفريقي 
للمبارزة ، والسيد حماد كالكابا مالبون رئيس 

اللجنة األولمبية الكاميرونية ، والسيد فينابون 
جوليان مينافوا رئيس اللجنة األولمبية في بنين 
، والسيد لورين مار األمين العام لرابطة الرياضة 

واللجنة األولمبية في فيجي ، والسيد حابو 
أحمد جوميل رئيس اللجنة األولمبية النيجيرية.

كتبت دولة قطر فصال جديدا من فصول التاريخ 
وأذهلت العالم عندما استضافت بطولتين 

كبيرتين على التوالي في فترة ال تتجاوز الثالثة 
أسابيع. 

جاءت النسخة األولى من دورة األلعاب العالمية 
الشاطئية التحاد اللجان األولمبية الوطنية / قطر 

2019 / واالجتماع الرابع والعشرين للجمعية 
العمومية لالتحاد بعد ستة أيام من استضافة 

دولة قطر الناجحة ألكبر بطوالت ألعاب القوى 
في العالم وهي بطولة العالم أللعاب القوى. 

شهدت النسخة األولى من دورة األلعاب 
العالمية الشاطئية / قطر 2019 / مشاركة 

1300 رياضي ورياضية من 97 دولة تمثل قارات 
العالم الخمس تنافسوا في 13 رياضة للمرة 

األولى في التاريخ تحت مظلة اتحاد اللجان 
األولمبية الوطنية . 

وقع اختيار اتحاد اللجان األولمبية الوطنية على 
دولة قطر لتنظيم الدورة في شهر يونيو الماضي 

بعد اعتذار مدينة سان دييغو في شهر مايو 
الماضي بعد أربع سنوات من التخطيط .. وكما 

جرت العادة ، برهنت دولة قطر على قدراتها 
التنظيمية المميزة على الرغم من الفترة القصيرة 

لإلعداد للدورة. 

ومنذ حفل االفتتاح المبهر الذي أقيم على 
المسرح الروماني في كتارا والذي شهد العديد 

من العروض التي تعكس ارتباط دولة قطر 
التاريخي بالبحر، تأكد للرياضيين القادمين من 

كافة أقطار العالم أنهم سيستمتعون بالضيافة 
القطرية الكريمة وباألجواء الدافئة على 

شواطئ مدينة الدوحة وفي المالعب األربعة 
التي استضافت المنافسات وهي كتارا ومالعب 

الغرافة وحديقة أسباير وبحيرة القطيفية. 

على مدار الخمسة أيام استمتعت الجماهير 
بمنافسات الدورة التي تضمنت األكواثلون وكرة 

السلة 3 في 3 وتسلق الصخور الصناعية وكرة 

قطر تكتب فصال 
جديدا من فصول 

التاريخ
نجاح كبير لدورة 

األلعاب العالمية 
الشاطئية قطر 2019 

اليد الشاطئية والكاراتيه والتزلج المظلي على 
الماء والتزلج اللوحي بالحدائق وكرة القدم 

الشاطئية وسباق السباحة في المياه المفتوحة 
لمسافة 5 كيلومترات والتنس الشاطئي 

والكرة الطائرة الشاطئية والتزلج اللوحي على 
الماء والمصارعة الشاطئية

وفي نهاية الدورة ، تصدرت إسبانيا جدول 
الميداليات بعد حصولها على عشر ميداليات 
كانت منها سبع ذهبيات وفضية وبرونزيتان 

بينما حصلت البرازيل على المركز الثاني 
بخمس ذهبيات وأربع فضيات وثالث برونزيات 
وأكملت إيطاليا قائمة المراكز الثالثة األولى 

بأربع ذهبيات وفضية وبرنزية. قدمت دولة 
قطر مستويات كبيرة وحصلت على الميدالية 
الفضية بعد الهزيمة أمام المنتخب األمريكي 

في المباراة النهائية لمنافسات الكرة الطائرة 
للرجال. 

لم يقتصر األمر على المنافسات الرياضية 
فحسب بل استضافت قاعة كتارا في السابع 

عشر من شهر أكتوبر حفل توزيع جوائز اتحاد 
اللجان األولمبية الوطنية والذي تم فيه تكريم 

أبرز رياضيي القارات الخمس على ما قدموه 
على مدار 18 شهرا.. 

وخالل الحفل، كرم اتحاد اللجان األولمبية 
الوطنية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية ورئيس اللجنة 
المنظمة المحلية لدورة األلعاب العالمية 

الشاطئية على مساهمته في تطوير الحركة 
األولمبية. 

واختتمت فعاليات الدورة بعقد االجتماع الرابع 
والعشرين للجمعية العمومية التحاد اللجان 

األولمبية الوطنية الذي أقيم بفندق شيراتون 
الدوحة بحضور أكثر من 1000 مشارك يمثلون 

205 لجان أولمبية وطنية واللجنة األولمبية 
الدولية واالتحادات الدولية واللجنة المنظمة 

للدورات المختلفة. شهد االجتماع حضور 
سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وسعادة 

الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية 
الدولية. 

شهد االجتماع الذي افتتحه السيد روبن متشيل 
رئيس اتحاد اللجان األولمبية الوطنية باإلنابة، 

حصول سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل 
ثاني على وسام االستحقاق من اتحاد اللجان 

األولمبية الوطنية. وفي ختام االجتماع، أعلن 
االتحاد أن اجتماع الجمعية العمومية الـ25 

سيقام العام المقبل في مدينة سيول الكورية 
الجنوبية في إطار االحتفال بمئوية اللجنة 

األولمبية الكورية.
من خالل النجاح الكبير الذي حققته تلك 

البطوالت، سطرت دولة قطر اسمها مرة أخرى 
في سجالت التاريخ كإحدى أبرز الوجهات على 
الساحة الرياضية العالمية كما تتطلع دولة قطر 

الستضافة المزيد من البطوالت ولتطوير الحركة 
األولمبية في المستقبل.
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إنجازات مونديال الدوحة 2019 .. شمعة 
تضئ مسيرتنا الرياضية

أبطالنا شرفونا 

استعاد بطلنا األولمبي معتز برشم بريقه 
المتوهج وحلق عاليا في سماء المجد الرياضي 

وإستاد خليفة الدولي متّوجًا بالميدالية الذهبية 
لمسابقة الوثب العالي لبطولة العالم - الدوحة 

2019 - محتفظا بلقبه  وللمرة الثانية على 
التوالي.

فخر قطر والعرب حقق إنجازه الباهر في أمسية 
جماهيرية مثيرة متألقًا كعادته في األوقات 

الصعبة ، ونجح بفضل المساندة الجماهيرية 
العارمة في في الفوز بالميدالية الذهبية محققا 

أفضل رقم في بطوالت العالم باجتيازه ارتفاع
( 2:37 م ) علما بأن رقمه الشخصي هو 

( 2:43 م ) أي بفارق سنتيمترين فقط عن 
الرقم العالمي المسّجل باسم الكوبي خافيير 

سوتومايور ( 2:45 م) والصامد منذ عام 1993.

ورغم أن معتز برشم المثابر لم يخض غمار 
البطولة بأفضل حالة بدنية له بعد أن أبعدته 

إصابة في أربطة الكاحل اضطّرته إلى الخضوع 
لعملية جراحية ليبتعد نحو 10 أشهر عن ميادين 

البطوالت الرسمية إال أنه كان على العهد 
والوعد عمالقا ومقاتال ووفيًا للوطن والجماهير.

برشم : وسام الفخر حلم تحقق
بدوره اعتبر صقر قطر معتز برشم بأن ذهبية 
الدوحة وسام فخر وحلم تحقق على أرض 

الوطن ولها طعم مختلف فلقد أحرزت العديد 
من األلقاب واألوسمة لكن هذه تّوجت بها 

في بلدي ولذا فهو شعور مختلف وال يوصف، 
وتمنى برشم أن يكون هذا الفوز للحذف حافزا 
له لمواصلة مسيرة التجهيز واإلعداد ألولمبياد 

طوكيو 2020 .. موجها عميق الشكر واالمتنان 
إلى قيادتنا الرشيدة على دعمه ومؤازرته حتى 

حقق هذا اإلنجاز الكبير.

صامبا .. تفوق على نفسه
عداؤنا عبدالرحمن صامبا والعائد هو اآلخر من 
رحلة اإلصابة واالستشفاء ، لم يكن من جانبه 

في كامل لياقته البدنية لكنه نجح في الظفر 
بالميدالية البرونزّية لسباق 400  م حواجز في 

أحد أكثر السباقات إثارة في هذه البطولة ألن 
الثالثة األوائل أصبحوا أول من ينزل تحت حاجز الـ 
47 ثانية في مسيرتهم ، إلى جانب حامل الرقم 

القياسي األميركي كيفن يانغ الصامد رقمه منذ 
دورة األلعاب األولمبية في برشلونة عام 1992.

وحل عبد الرحمن صامبا في المركز الثالث 
للسباق األقوى مسجاًل زمنًا قدره ( 03 ر 48 

ثانية ) فيما نال ذهبية السباق العداء النرويجي 
كريستيان وارهولم الذي سجل زمنًا قدره ( 42 
ر 47 ثانية ) ليحتفظ بلقب السباق علمًا بأنه لم 

يخسر في آخر 14 سباقًا له ، وحصل على الفضية 
األميركي راي بينجامين بزمن ( 66 ر 47 ثانية )
 بدوره وصف عداؤنا صامبا الميدالية البرونزية 

في بطولة العالم أللعاب القوى - الدوحة 
2019 - بأنها األصعب ألنه عائد من اإلصابة التي 

عطلت تحضيراته وقال بأنها أيضا فرحة غامرة 
بأن يحصد الميدالية األولى لبالده في البطولة، 
مضيفا  .. ال أجد الكلمات المناسبة لكي أصف 

شعوري .. .
واستطرد قائال : بالتأكيد .. قبل يومين من السباق 
لم أكن واثقا من المشاركة في السباق وبالتالي 

الصعود إلى منصة التتويج كان مدهشا .. 
موضحا كان الموسم صعبا وشاقا بالنسبة لي 

مع الكثير من اإلصابات. أنا سعيد بالميدالية.. 
وأتمني التعافي كامال حتى أكون في قمة 

جهوزيتي وقادرا على تشريف بالدي بإذن اهلل 
في التحديات المقبلة وأبرزها أولمبياد طوكيو 
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حظيت بطولة العالم أللعاب القوى – الدوحة 
2019 ، بإشادة وتقدير وامتياز عال من أسرة أم 
األلعاب العالمية ، التي تشرفت دوحة الرياضة 

باستضافتها خالل الفترة من 27 سبتمبر لغاية 6 
أكتوبر 2019 بمشاركة ( 1998 ) رياضي ورياضية 

من ( 210 ) دول من مختلف قارات العالم 
تنافسوا بقوة وحماس بمضمار وميدان إستاد 

خليفة الدولي وكورنيش الدوحة مستضيف 
منافسات الماراثون الليلي ومسابقات المشي 

المختلفة لفئتي الرجال والسيدات.

ريادة وتميز
وبشهادة الخبراء والمختصين في شأن أم 
األلعاب العالمية ، اتسمت نسخة مونديال 

الدوحة 2019  بالنجاح التنظيمي والفني ، مما 
عكس القدرات واإلمكانات والخبرات التراكمية 

للكوادر القطرية الشابة والمؤهلة والتي 
أشرفت على تنظيم التحدي العالمي وإبرازه 

بصورة مبهرة ومبدعة نالت تقدير وإعجاب " أهل 
اللعبة " من كل قارات الدنيا ، وما وفرته  قطر 
من قدرات تنظيمية عالية بجانب البنية التحتية 

الراقية من منشآت رياضية متكاملة ، برهنت 
للعالم بأنها الخيار األنسب الستضافة أهم وأكبر 

البطوالت العالمية وأثبتت للجميع بأن قطر 
رائدة ومتميزة في التنظيم وقادرة على كسب 

الرهانات ، ولذا لم يكن مفاجئا للعالم أيضا تنظيم 
الدوحة لفعاليات دورة األلعاب الشاطئية " أنوك 

" بعد مونديال أم األلعاب بأيام وبذات الجودة 
والكفاءة واإلبهار .

إرث المونديال باق
 بالشك من األهداف العديدة لتنظيم قطر 

لبطولة العالم أللعاب القوى وللمرة األولى 
بمنطقة الشرق األوسط ، هو اإلسهام في نشر 

ثقافة أم األلعاب وترك إرث باق لألجيال ، وخاصة 
الناشئة وهذا ما تحقق لقطر من خالل اإلقبال 

الكبير للجماهير لمعايشة الحدث العالمي ، 
ولمس الكل مدى التفاعل الجماهيري والحماس 

الهائل مع أداء وعطاء األبطال العالميين على 
ميدان ومضمار إستاد خليفة الدولي وكورنيش 

الدوحة .

إشادة دولية 
كبيرة .. تؤكد ريادتنا 

التنظيمية
مونديال الدوحة 
2019 .. عالمة 

مميزة في مسيرة أم 
األلعاب العالمية

النسخة األفضل
ولم يكن مفاجئا أيضا .. وصف اللورد سبستيان 

كو رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى بطولة 
العالم أللعاب القوى – الدوحة 2019 بأنها 

النسخة األفضل عالميا على اإلطالق حتى اآلن 
( تنظيميا وفنيا ورقميا وجماهيريا ) وذلك من 
خالل (للحذف) األرقام القياسية التي تحققت 

ومنها مشاركة ( 1998 ) رياضيا ورياضية من 
( 210 ) دول، وتم فيها تحطيم رقمين قياسين 

عالميين، ونسخ ( 21  رقما قاريا جديدا لألبطال، 
فضال عن تحقيق المشاركين (86 ) زقما وطنيا 

جديدا، بجانب تنظيم الدوحة لسباق " الماراثون 
الليلي " وسباقات التتابع المختلط ، كلها تمت 

في هذا المونديال المتميز رقميًا وتنظيميًا 
وفنيًا وجماهيريًا .

نجوم تألقت
البطولة شهدت بروز العديد من األسماء 

والوجوه الشابة وفي مقدمتهم صقر قطر 
الذهبي معتز برشم الحائز على ذهبية الوثب 
العالي واحتفاظه بلقبه للبطولة الثانية على 

التوالي ، فضال عن األمريكي  دونوفان 
برازيير ذهبية سباق (800 متر) وكريستيان 
كولمان أسرع رجل في سباق (100 متر) 

وسام كندريكس ذهبية (القفز بالزانة) والعداء 
األمريكي نواه اليلس (200 متر) وكريستيان 

تايلور مسابقة (الوثب الثالثي) . كما ضمت 
قائمة المتألقين األوغندي جوشوا تشيبتيجي 
صاحب ذهبية سباق (10 آالف متر ) والكيني 
تيموثي تشيريوت سباق(1500 متر) وستيفن 
جاردنر من جزر الباهاما (400 متر) والسويدي 

دانييل ستول (رمي القرص) والنرويجي 
كاشتن فارهولم (400 متر حواجز) ، في حين 

تضم قائمة المتألقات من السيدات كال من 
العداءة الهولندية سيفان حسن التي حققت 

إنجازا غير مسبوق بإحراز ذهبيتي 1500 متر 
وعشرة آالف متر .  وأيضا العداءة األمريكية 
دليلة محمد بعد أن حطمت الزمن القياسي 

العالمي المسجل باسمها لتحرز ذهبية سباق 
400 متر حواجز، والكينية بياتريس تشيبكويتش 
(سباق 3000 م حواجز) والجامايكية شيلي-آن 
فريزر- برايس أسرع سيدة  (100 متر) والبريطانية 

كاتارينا جونسون-تومسون (هيبتاثلون) 
والالعبة الروسية ماريا كوتشينا (الوثب العالي) 

واأللمانية ماليكا ميهامبو (الوثب الطويل) 
والبحرينية سلوى عيد ناصر (400 متر) والكينية 

هيلين أوبيري (خمسة آالف متر) والفنزويلية 
يوليمار روخاس (الوثب الثالثي) .

تقنية التبريد
تميزت بطولة الدوحة 2019 باستخدام تقنية 

تبريد ميدان ومضمار إستاد خليفة الدولي 
خالل مشاركة األبطال في المنافسات حيث 
نالت التجربة قبول واستحسان الجميع ، فيما 

عكست األرقام القياسية المسجلة واألداء 

العالي لألبطال بأن التقنية ساهمت في ارتقاء 
المستوى الفني حيث تراوحت درجة الحرارة 
ما بين ( 24-22 ) وهي درجة تالئم الطقس 

األوروبي في هذا التوقيت من العام  ، بدورهم 
أشاد األبطال بفكرة تقنية التبريد واعتبروها تجربة 

مفيدة وساهمت في ارتفاع المستوى الفني 
لالعبين خالل المنافسات .  

5  آالف متطوع
( 5 ) آالف متطوع من المواطنين والمقيمين 
ومن خارج قطر ساهموا في إثراء مونديال أم 
األلعاب من خالل عطائهم وعملهم الدؤوب 

في خدمة البطولة وكانوا بمثابة الخط األمامي 
والوجهة المشرفة للضيوف الذين حضروا إلى 

قطر، أو األبطال المشاركين أو األطقم التدريبية 
واإلدارية المرافقة للفرق ، والجميع بذل جهدا 

مقدرا في سبيل تشريف قطر وإبراز البطولة 
بمستوى الئق وقام الجميع بعملهم على أكمل 
وجه، وقدموا صورة رائعة عن قطر وتطور ثقافة 

العمل التطوعي في الدولة .

أمريكا في الصدارة
 تصدرت الواليات المتحدة الترتيب العام للدول 
المشاركة في بطولة العالم – الدوحة 2019 

بمجموع 29 ميدالية متنوعة بواقع (14 ذهبية 
و11 فضية و4 برونزية)، فيما جاءت كينيا في 

المركز الثاني بمجموع 11 ميدالية متنوعة بواقع 
(5 ذهبية و2 فضية، و4 برونزية)، بينما احتلت 

جامايكا المركز الثالث بمجموع 11 ميدالية 
متنوعة بواقع (3 ذهبية و5 فضية و3 برونزية). 
وحل المنتخب الصيني في المركز الرابع برصيد 

9 ميداليات متنوعة بواقع (3 ذهبية، و3 فضية، 
و3 برونزية) ، فيما كان المركز الخامس من نصيب 

المنتخب اإلثيوبي بمجموع 8 ميداليات بواقع 
(2 ذهبية، و5 فضية، وبرونزية واحدة) ، بينما 

حلت قطر في المرتبة 16 للتصنيف العام بذهبية 
لمعتز برشم وبرونزية لعبد الرحمن صامبا، والبحرين 

في المركز الـ 12  بذهبية أحرزتها سلوى عيد 
ناصر في 400 متر ، وفضية لروز شيلمو في 

الماراثون ، باإلضافة إلى برونزية في 400 متر 
تتابع رجال ، وجاءت الجزائر في المرتبة 27 بفضية 

لتوفيق مخلوفي ، في حين احتلت المغرب 
المرتبة 31 ببرونزية أحرزها سفيان البقالي .

وكانت البطولة قد شهدت إقامة النهائيات 
في 49 سباقا ومسابقة للرجال والسيدات ، من 
بينها إقامة سباق 4*400 م تتابع مختلط ألول 

مرة في تاريخ البطولة ، وكذلك إقامة الماراثون 
الليلي للرجال والسيدات وسباقات المشي 

للفئتين . 
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جوعان بن حمد 
يحضر افتتاح المقر 

الجديد للجنة 
األولمبية الدولية

حضر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية 
افتتاح المبنى الرئيسي والمقر الجديد للجنة األولمبية الدولية (البيت 

األولمبي) في لوزان بسويسرا، بحضور الرئيس السويسري، ورئيس الكانتون 
وعمدة لوزان، إلى جانب أعضاء اللجنة األولمبية الدولية، ورؤساء االتحادات 

الدولية ورؤساء اللجان األهلية وكبار الشخصيات الرائدة في الحركة 
األولمبية. 

وتزامن افتتاح المقر الجديد مع االحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس 
اللجنة األولمبية الدولية الذي يصادف تاريخ 23 يونيو 1894، ويقع المبنى 

على بحيرة جنيف، ويتسم المقر الجديد للجنة األولمبية الدولية بشكل 
انسيابي، كما تمثل واجهته الزجاجية ما تنشده اللجنة األولمبية الدولية في 

الدورات األولمبية بالمستقبل: الشفافية والمرونة واالستدامة.
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وغير مسبوقة، وقام رئيس الفيفا إنفانتينو، 
ورئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم 

آل خليفة بتتويج منتخبنا الوطني بالميداليات 
الذهبية وبتسليم كأس البطولة بحضور سعادة 

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 
االتحاد القطري، وسعود المهندي نائب رئيس 

االتحادين القطري واآلسيوي ورئيس اللجنة 
المنظمة لكأس آسيا 2019. 

 
الدوسري والمعز .. األفضل ( برواز فى الموضوع)

اكتمل اإلنجاز القطري التاريخي في يوم التتويج، 
بحصول سعد الدوسري حارس منتخبنا الوطني 

على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة. 
وحقق المعز علّي لقب هداف البطولة برصيد 

9 أهداف مسجال رقما قياسيا جديدا، بعد أن 
ظل الرقم القياسي السابق لعدد األهداف في 

بطولة نسخة واحدة من البطولة قائما على 
مدى 23 عامًا، وهو بثمانية (8) أهداف للمهاجم 

اإليراني علي دائي. 

وإلى جانب فوز المعز علّي بلقب هداف 
البطولة برصيد 9 أهداف، تم اختياره أيضا ليحصل 

على جائزة أفضل العب في البطولة.

صاحب السمو يستقبل بعثة
 األدعم  بعد التتويج بكأس آسيا

هذي قطر .. بكل فخر
نال منتخب كرة القدم ’األدعم‘ بالعبيه وجهازيه 

الفني واإلداري، شرفا كبيرا باستقبال حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد  المفدى للبعثة في مطار الدوحة الدولي 
عقب العودة إلى أرض الوطن وهي تحمل 
كأس آسيا عقب الفوز التاريخى باللقب فى 

البطولة التى أقيمت فى أبو ظبي خالل الفترة 
من 4 يناير إلى 1 فبراير 2019.

حظي األدعم باستقبال تاريخي بحضور حضرة 
صاحب السمو أمير البالد المفدى، وسمو الشيخ 
جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو 

األمير، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية وعدد من كبار 

الشخصيات والقيادات الرياضية. حيث جرت 
مراسم االستقبال الرسمية وعزف النشيد الوطني 

القطري، كما التقطت الصور التذكارية للمنتخب 
مع حضرة صاحب السمو األمير.

ولم يكتف األدعم باللقب القاري للمرة األولى 
في تاريخه، بل سّجل عددا من األرقام القياسية 
كان أبرزها الفوز باللقب دون تعادل أو خسارة، 

وبشباك لم تستقبل إال هدفا واحدا في 7 
مباريات.

وجاء تتويج األدعم بكأس آسيا عن جدارة 
واستحقاق، ليكمل المسيرة الناجحة التي بدأت 

بمشوار التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2018 
وكأس آسيا 2019.

وجاءت مشاركة منتخبنا بهدفين أولهما كسب 
الخبرة واالحتكاك لالعبيه الشباب الجدد والذين 

يتم إعدادهم لمونديال قطر 2022، والهدف 
الثاني هو الوصول إلى المربع الذهبي وعدم 

التوقف في ربع النهائي.

وانطلق مشوار األدعم  في دور المجموعات 
بالفوز على المنتخب اللبناني  0-2،وفي 

المحطة الثانية حقق األدعم أكبر انتصار له في 
كأس آسيا منذ مشاركته األولى، بالفوز على 

كوريا الشمالية 0-6، ثم أطاح األدعم بأول 
الفائزين السابقين بكأس آسيا وهزم المنتخب 

السعودي بهدفين نظيفين في المحطة الثالثة 
واألخيرة من الدور األول. 

وجاءت المحطة الرابعة في مشوار األدعم 
بلقاء المنتخب العراقي في الدور ثمن النهائي، 

ورغم صعوبة المواجهة تمكن األدعم من 
حسم الموقعة القوية بهدف بسام الراوي في 

الدقيقة 62 ليتأهل األدعم إلى الدور ربع النهائي 
للمرة الثالثة في تاريخه. 

وكانت مواجهة ربع النهائي من أصعب 
المواجهات لألدعم حيث كانت الخطوة الهامة 
من أجل تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى نصف 

النهائي للمرة األولى، كما أن المواجهة كانت 
صعبة لكون المنافس هو المنتخب الكوري 

الجنوبي الفائز باللقب القاري مرتين، واستطاع 
األدعم اجتيازها بقذيفة صاروخية سددها عبد 

العزيز حاتم ليصعد األدعم ويتأهل للمرة األولى 
في تاريخه إلى نصف النهائي.

ورغم أن المنافس في نصف النهائي كان 
المنتخب اإلماراتي صاحب األرض والجمهور، 

فإن األدعم تفوق على نفسه وقدم عرضا رائعا 
وتالعب بأصحاب األرض وألحق بهم خسارة ثقيلة 
بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت 

على إستاد محمد بن زايد.

وكانت الليلة التاريخية لألدعم في المباراة 
النهائية  فى األول من فبراير 2019، حيث واجه 

المنتخب الياباني، أكثر المنتخبات فوزًا بكأس 
آسيا برصيد 4 ألقاب، واستطاع األدعم حسم 

المواجهة بتفوق كبير وفاز بثالثة أهداف لواحد. 
وتوج العنابي باللقب وسط فرحة قطرية عارمة 

منتخبنا يتوج باللقب 
القاري عن جدارة 

واستحقاق
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الشيخ جوعان يحصل على 
جائزة المساهمة في الحركة 

األولمبية
حصل سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية 

على جائزة المساهمة في الحركة األولمبية من اتحاد اللجان األولمبية 
الوطنية ( أنوك). 

جاء هذا خالل حفل توزيع جوائز اتحاد اللجان األولمبية الوطنية ( أنوك ) لعام 
2019 الذي أقيم في الحي الثقافي كتارا وتم خالله تكريم الفائزين بجوائز 

أنوك في نسختها السادسة
ووجه سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني الشكر إلى اتحاد اللجان 

األولمبية الوطنية.
وأهدى سعادته الجائزة لفريق العمل الكبير باللجنة األولمبية القطرية الذي 

بذل الجهد الكبير.. وقال سعادته: أشكر كل موظفي اللجنة على المثابرة 
واألدواء المحترف ونفخر بكوادرنا التي تعمل بتفان وشغف من أجل قطر 

ولهم منا كل التقدير.

اللجنة األولمبية القطرية تحصل على جائزة أنوك التقديرية
منح اتحاد اللجان األولمبية الوطنية /أنوك/ جائزة أنوك التقديرية للجنة 

األولمبية القطرية تقديرا لدورها في دعم الحركة األولمبية وتنظيم العديد 
من الفعاليات الرياضية بنجاح منقطع النظير.

وقد تسلم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية 
القطرية الجائزة على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة 

والعشرين التحاد اللجان األولمبية الوطنية /أنوك/ التي عقدت بالدوحة 
بحضور ممثلي 204 لجان أولمبية وألف مسؤول رفيع المستوى يمثلون 

الحركة األولمبية في العالم.
وكانت اللجنة األولمبية القطرية نظمت بنجاح كبير النسخة األولى لدورة 
األلعاب العالمية الشاطئية التحاد اللجان األولمبية الوطنية /قطر 2019/ 

خالل الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2019 بمشاركة أكثر من 1200 رياضي 
ورياضية كانوا يمثلون 97 لجنة أولمبية حيث تنافسوا في 14 مسابقة 

أقيمت منافساتها في أربعة مواقع هي : الحي الثقافي كتارا وأسباير زون 
ومالعب الغرافة الرميلة ولقطيفية . 
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تكريم 
مستحق .. 

ألصحاب 
اإلنجازات

الشيخ 
جوعان بن 

حمد يهدي 
برشم وصامبا 

الوسام 
الذهبي

تفضل سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية ، بتكريم البطلين 
القطريين معتز برشم المتّوج بالميدالية الذهبية 

لمسابقة الوثب العالي وعبد الرحمن صامبا 
الحاصل على الميدالية البرونزية لسباق 400 متر 

حواجز في بطولة العالم أللعاب القوى التي 
أقيمت في الدوحة .

حضر التكريم سعادة الدكتور ثاني بن عبد الرحمن 
الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة األولمبية 

القطرية ورئيس االتحاد القطري أللعاب القوى ، 
والسادة أعضاء مجلس إدارة االتحاد .

وقد هنأ سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
البطلين معتز برشم وعبد الرحمن صامبا على 

إنجازيهما ، مشيدا بالعطاء الكبير الذي قدماه 
وتحقيقهما لميداليتين غاليتين أسعدتا الجميع 

في قطر وزادتا من نجاح بطولة العالم أللعاب 
القوى وحّثهما على تقديم المزيد من الجهود 

في االستحقاقات القادمة ، وفي مقدمتها 
دورة األلعاب األولمبية الصيفية ( طوكيو 2020 

 (
وتوجه سعادته بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس 

إدارة االتحاد القطري أللعاب القوى والجهازين 
الفني واإلداري والالعبين على الجهود الكبيرة 

المبذولة ، مؤكدا حرص اللجنة األولمبية القطرية 
على تسخير كافة اإلمكانات التي من شأنها 
تحقيق المزيد من اإلنجازات في المشاركات 

المقبلة .

وقد منح سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية البطلين 

معتز برشم وعبد الرحمن صامبا الوسام الذهبي 
الذي يمنح للرياضيين أصحاب اإلنجازات العالمية 

واألولمبية .
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“باعتباري امرأة قطرية، فإن 
لهذا اليوم معنى خاصا بالنسبة 

لي، ليس فقط ألنني حملت 
العلم في هذه المناسبة، بل 

أيضًا ألنني مثلت النساء، وآمل 
أن يكون هذا دافعًا لهن لدخول 

عالم الرياضة.”
جواهر المطوع،

سفيرات جولة العلم

راية “األدعم”

مشاركة الطلبة 
وكانت النسخة الثانية من جولة العلم قد 
دعت عددًا من القطريين خارج الدولة من 
بينهم الطلبة للمشاركة في رفع العلم ، 

ليكونوا جزءًا من احتفاالت الدولة بيومها 
الوطني.

 وكان من بين المشاركين مارغريتا زونيغا، 
مؤرخة في )قطر شابتر(، التي عبرت عن 

سعادتها قائلة: "شعرت بفخر كبير لكوني 
طرفًا في هذا االحتفال، فقد حملت 

العلم أثناء ركوب دراجتي النارية، وكانت 
فرصة لجميع أفراد المجتمع ليتضامنوا في 
عرض فريد أظهر وحدة شعب قطر وقّوته، 

ويشرفني أنني شاركت هذه المشاعر الوطنية 
مع رفقائي في هذه الفعالية."

وقالت جواهر المطوع، إحدى سفيرات جولة 
العلم، والتي حملت العلم في مدينة اللؤلؤة: 
"باعتباري امرأة قطرية، فإن لهذا اليوم معنى 

خاصا بالنسبة لي، ليس فقط ألنني حملت 
العلم في هذه المناسبة، بل أيضًا ألنني مثلت 
النساء، وآمل أن يكون هذا دافعًا لهن لدخول 

عالم الرياضة."

مراسم الختام
اختتمت الفعالية باالحتفال في حديقة 

أسباير، حيث اجتمع رياضيو فريق "األدعم"، 
وشركاء اللجنة األولمبية القطرية 

وموظفوها، إلى جانب المشاركين وعامة 
الناس لمشاهدة مراسم ختام الجولة، وكان 

من بين الرياضيين الذين رفعوا العلم على 
السارية العب المنتخب القطري لإلسكواش، 

عبد اهلل التميمي الذي عّبر عن فخره بحمل 
العلم بقوله: "ال يمكنني أن أصف شعوري 

حين رفعت علم قطر في دورة األلعاب 
اآلسيوية، وال يمكنني أن أصف بالكلمات ما 

يعنيه هذا األمر بالنسبة لي."

ال يمكنني أن أصف 
شعوري حين رفعت علم 

قطر في دورة األلعاب 
اآلسيوية، وال يمكنني أن 
أصف بالكلمات ما يعنيه 

هذا األمر بالنسبة لي.”
عبد اهلل التميمي

العب المنتخب
القطري لإلسكواش

 وعبر الشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني، أول 
قطري يتسلق جبل إيفريست، من جانبه عن 

فخره بالمشاركة وقال: "استرجعت بحمل علم 
األدعم الكثير من الذكريات العزيزة على قلبي 
من قمة جبل إيفرست عندما رفعته هناك بكل 

فخر. إنه لشرف عظيم لي أن أمثل بلدي وأن 
أحتفل معكم في هذه المناسبة العزيزة علينا 

جميعًا."

تتوجه اللجنة األولمبية القطرية بالشكر 
للشركاء والرعاة على دعمهم للجولة وهم: 

شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه، ومجموعة 
أبو عيسى القابضة، ومؤسسة أسباير زون، 

ومزرعة بلدنا، والهيئة العامة للسياحة، 
والميرة، ومؤسسة حمد الطبية.
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جولة العـلم حملت رسائل 
التكاتف والوالء

راية “األدعم”.. توحد الجميع

تميزت النسخة الثانية من جولة العلم التي ُأقيمت في ديسمبر 2018 
بمشاركة أكثر من 1500 شخص من مختلف فئات المجتمع وقطاعات 

العمل من بينهم رياضيون حاليون من فريق األدعم ورياضيون معتزلون، 
وسفراء ودبلوماسيون، وما يقارب 800 من أطفال المدارس.

وقطعت جولة العلم أكثر من 300 كيلومتر عبر مختلف أنحاء قطر 
وجاب العلم أهم معالمها وأبرز منشآتها، حيث استقبلها السكان بحفاوة 

واحتفلوا جميعًا في أجواء من التكاتف واأللفة والترابط. وانتقل العلم 
من يٍد إلى أخرى من خالل مجموعة من الرياضات المتنوعة التي تضمنت 

ركوب الدراجات الهوائية، والجري، والسباحة، وغيرها، ما عكس قوة الروح 
االجتماعية والرياضية لرياضّيي األدعم وعمقها.

وشارك المئات من األفراد في حمل العلم الذي طاف أرجاء الدولة، ومّر 
بأهم المناطق فيها، وشهدت الفعالية انطالق العلم من مخيم اللجنة 

األولمبية القطرية (عّنة األدعم)  في شاطئ سيلين، واختتمت جولتها في 
حديقة أسباير. وعبرت هذه الفعالية عن مدى تالحم وتكاتف المواطنين 

والمقيمين في هذه المناسبة الوطنية.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

نقدم لكم العدد األول من مجلة ’األدعم‘ كلمة 
المجلة الرسمية للجنة األولمبية القطرية، التي 

يتزامن إصدارها مع احتفال اللجنة األولمبية 
القطرية بمرور أربعين عاما على تأسيسها. لقد 

لعبت اللجنة األولمبية القطرية دورًا هامًا خالل 
األربعة عقود الماضية في نشر الحركة األولمبية 
في دولة قطر التي أولت اهتمامًا كبيرًا للرياضة 

منذ فترة الخمسينات من القرن الماضي حتى 
أصبحت اليوم أحد أهم العوامل في ركائز رؤية 

قطر الوطنية 2030 .

ونتطلع من خالل إصدار مجلة ’األدعم‘ إلى 
التعريف بمسار الحركة األولمبية في دولة قطر 

وأنشطتها التي تعكس الجهود المبذولة لنشر 
مبادئ الحركة األولمبية وقيمها، وتسليط الضوء 

على آخر مستجدات الفرق القطرية ومشاركاتها 
في مختلف البطوالت التي تستضيفها دولة 

قطر، وفي األحداث الرياضية الخارجية في 
مختلف األصعدة.

كما تتطرق المجلة إلى حزمة من الموضوعات 
المتنوعة ذات الطابع المجتمعي، وتتناول الدور 

الهام الذي تلعبه الرياضة في تنمية المجتمع، 

وفي غرس القيم والمهارات الحياتية لكافة 
شرائح المجتمع وذلك انطالقًا من سعينا إلى 

زيادة ممارسة الرياضة عبر المشاركة المجتمعية 
التي نسعى لنشرها من خالل إستراتيجية اللجنة 

األولمبية القطرية 2022-2017

ومن خالل إصدار مجلة األدعم ، تؤكد اللجنة 
األولمبية القطرية التزامها بمواصلة ترسيخ 

المبادئ والقيم األولمبية، والمضي ُقدما في 
مسيرة تطوير الحركة األولمبية بما يتوافق 

مع الميثاق األولمبي ويواكب طموح الرياضة 
القطرية وتطلعاتها.

واهلل ولي التوفيق،،

                                                                                   
جوعان بن حمد آل ثاني

رئيس اللجنة األولمبية القطرية
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