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حققت الرياضة القطرية إنجازا جديدا بالفوز من خالل نيل 
حق استضافة دورة األلعاب اآلسيوية الحادية والعشرين 
عام 2030، وقد تحقق ذلك بفضل اهلل سبحانه وتعالى 

ثم بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى وجهود فريق العمل، التي 
تّوجت بفوز مدينة الدوحة باستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققته في 
النسخة الخامسة عشرة عام 2006، والتي شكلت عالمة 

فارقة في تاريخ الدورة.

وإن قطَر َلتفَخُر بالثقة التي وضعها المجلس األولمبي 
دًا في قدرات بلدنا وقدرات شعبه، لتنظيم  اآلسيوي مجدَّ

نسخة أخرى من دورة األلعاب اآلسيوية، وأن تكون له 
فرصة جديدة لخدمة الرياضة في القارة الصفراء، وأن 

يجمع خيرَة شباب آسيا في منافسات تعكس قيم الرياضة 
ودورها في غرس مفاهيم التضامن والتعاون والنزاهة 
والروح الرياضية، حتى تساهم شعوُبنا، بشكل أكبر في 
جهود التنمية والنهضة والتقدم إلى مصاّف الشعوب 

المتقدمة. 

ورغم الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم حاليا، فإن 
اللجنة األولمبية القطرية لم تتوان في المضي قدما نحو 

تحقيق طموحاتها وتطلعاتها إلى تحقيق رؤيتها، وذلك 
من خالل استضافة المزيد من البطوالت الكبرى، بدليل 

اإلعالن عن تقدمنا رسميًا بطلب إلى اللجنة األولمبية 
الدولية لالنضمام إلى "الحوار المتواصل" وغير الملِزم 

حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة األلعاب 
األولمبية والبارالمبية اعتبارًا من نسخة عام 2032.

 كما نفخر بأن لدينا الكوادر والكفاءات التي تمتلك 
الخبرة والقدرة الكافية في التعامل مع كافة الصعوبات 
والتحديات التي تواجهنا، ولهذا نجحت الدولة في تنظيم 

العديد من األحداث الرياضية خالل الفترة الماضية من 
ضمنها جولة الدوحة للدوري الماسي أللعاب القوى 

بمشاركة مجموعة من الرياضيين المعروفين على 
مستوى العالم وسط  إجراءات احترازية جعلت هذه 
النسخة تخرج بصورة ناجحة وتحظى بإشادة الجميع، 
ولم نتوقف عند هذا الحد ، بل شهدت قطر أكثر من 

بطولة  في الفترة األخيرة، وكذلك فإن تنظيم منافسات 
دوري أبطال غرب آسيا لكرة القدم بنظام التجمع كان 
بمثابة شهادة نجاح جديدة وتأكيدًا على قدرة الدوحة 
على احتضان هذا النوع من المنافسات رغم الظروف 

الحالية التي يمر بها العالم، وهو األمر الذي جعل االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم يقرر إقامة منافسات أندية شرق 

آسيا والمباراة النهائية  في الدوحة.

وفي هذا السياق، نؤكد على أن عجلة الرياضة القطرية 
مستمرة وفق اإلجراءات التي تضمن سالمة الجميع، 

ولدينا القدرة على مواصلة العمل وإعداد وتجهيز 
الرياضيين بالصورة المالئمة لالستحقاقات القادمة والتي 

تأتي في مقدمتها مشاركة األدعم في دورة األلعاب 
األولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو العام المقبل، 
وتحقيق األهداف المنشودة بجهود وتكاتف الجميع.

 جوعان بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة األولمبية القطرية
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ملف الدوحة خطف األضواء وحصل على 
أكبر عدد من األصوات

الدوحة 2030 خيار آسيا لتنظيم دورة 
األلعاب اآلسيوية

 ”الرياضيون كانوا دائما في صدارة أولوياتنا، 
ولذلك جاء مفهوم هذه األلعاب متكامال وهذا 
سيوفر االنتقال بسهولة ويسر لكل ضيوف قطر 
خالل األلعاب اآلسيوية، فرسالتنا هي استخدام 

كل ما هو متوفر في كل مكان وتعزيزه، ونحن لم 
نغير رياضتنا لتتناسب مع األلعاب اآلسيوية، لكن 

قمنا بتكييف األلعاب لتتناسب مع ما هو موجود 
لتوفير الوقت والموارد، وقد بنينا أكثر من مئتي 

منشأة رياضية استضافت أكثر من 50 فاعلية رياضية 
إقليمية ودولية، وحظيت هذه المنشآت بثقة 

االتحادات واللجان األولمبية المختلفة، وهذا يؤكد 
أن بإمكان الرياضيين اآلسيويين التنافس في أعلى 

المستويات."
سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني

لجنة التقييم أكدت على جاهزيتها الستضافة الحدث 
اآلسيوي الكبير منذ اآلن

نتيجة التصويت تؤكد على الثقل القطري الكبير 
على كافة األصعدة

الدبلوماسية القطرية تنجح بامتياز في الحصول على 
حق التنظيم

حصلت مدينة الدوحة على حق استضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية 2030 وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية 

التاسعة والثالثين للمجلس األولمبي اآلسيوي الذي 
انعقد في سلطنة عمان بفندق جي دبليو ماريوت بعد 

المنافسة مع مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وحصلت مدينة الدوحة على 27 صوتا مقابل 10 أصوات 

لمدينة الرياض في حين امتنع 8 أعضاء من اللجان 
األولمبية اآلسيوية عن التصويت خالل عملية اختيار 

المدينة التي ستنظم األلعاب اآلسيوية 2030 من خالل 
التصويت اإللكتروني لمن لم يحضروا االجتماع وكان 

عددهم 19 لجنة أولمبية في حين تم التصويت بالطريقة 
العادية من سّت وعشرين لجنة أولمبية.

حظي ملف مدينة الدوحة على حق التنظيم لكونه 
الملف األقوى واألكثر تنظيما والذي يحتوي على 
حقائق ووقائع شاهدتها لجنة التقييم خالل زيارتها 

للدوحة في شهر نوفمبر الماضي وأكدت من خاللها أن 
مدينة الدوحة جاهزة من اآلن لتنظيم األلعاب اآلسيوية 
حيث تمتلك البنية التحتية الجاهزة من مالعب وصاالت 

ومنشآت رياضية.

عرض رائع
العرض الخاص بالملف القطري الستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية 2030 خالل اجتماع الجمعية العمومية 
للمجلس األولمبي اآلسيوي خطف األضواء بشكل 

ملحوظ ونال استحسان كافة الحضور في مسقط، إذ 
اشتمل على العديد من المرتكزات المتعلقة بمستقبل 

القارة اآلسيوية، وما سوف تقدمه قطر لدى استضافتها 
لهذا الحدث الرياضي الكبير.

فيلم دعائي
واشتمل العرض على فيديو دعائي للمنشآت والبنية 
التحتية الجاهزة في قطر الستضافة كافة الفعاليات 

وكلمات لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ، والشيخ جوعان بن حمد 

آل ثاني، رئيس اللجنة األولمبية القطرية، وسعادة الشيخة 
هند بنت حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، 

وسعادة جاسم راشد البوعينين أمين عام اللجنة األولمبية، 
والشيخة أسماء آل ثاني مديرة إدارة التسويق واالتصال 

في اللجنة األولمبية، وكلمة الرياضيين التي ألقاها 
الصقر الذهبي معتز برشم، والسباحة القطرية ندى محمد 

وفا.

وأعلنت لجنة الملف عن مشروع إرث 2021، كأحد أهم 
ركائز أسياد 2030، والذي لن يحتاج أحد لالنتظار لمدة 

10 سنوات، فهذا اإلرث يبدأ العام القادم، وهو يستوفي 
أقصى معايير الشفافية المعتمدة لدى المجلس 

األولمبي اآلسيوي.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع برنامج يقدم استثمارات 
مالية لبرامج التطوير الرياضي، وسوف يقوم بتطبيق 

برنامج لتشارك المعرفة يركز على التطوير الرياضي للجان 
األولمبية الوطنية، وسيتم إعداد برامج تدريب خصيصا 

للرياضيين لكي يقوموا بزيارة منشآت مدينة أسباير 
المتطورة ويتدربوا فيها.

ويسمح المشروع لكل رياضي آسيوي بالقيام بأفضل 
ما لديه في منافسات عام 2030، وسيقوم المجلس 

األولمبي اآلسيوي بإدارة كل هذه البرامج، مع إشراف 
من طرف ثالث مستقل.

وسيتم استخدام منشآت أكاديمية أسباير، والتعاون مع 
مركز االمتياز في أسبيتار لتطبيق برامج قائمة على الطب 

الرياضي فائق التطور.

كما سيتم إنشاء صندوق مخصص للتنمية، من أجل تطوير 
الرياضات الوطنية في آسيا، وتنظيم معسكر للشباب من 
كل اللجان األولمبية الوطنية لإلناث والذكور يركز على 

الرياضة والثقافة والتنمية االجتماعية .

وأطلقت قطر كذلك برنامج نجوم آسيا الذي يقدم 
المنح لألطفال من اللجان األولمبية الوطنية المختلفة، 
ويساعدهم في الحصول على الوظائف وتأمين الفرص 

لهم. كما تم إطالق شراكة بين أكاديمية قطر األولمبية 
ومؤسسة قطر، لتقديم التدريب واالعتمادات االحترافية 
في الرياضة، وإدارة فعاليات اللجان األولمبية اآلسيوية.

وأخيرا، سوف تنطلق البرامج الثقافية للدوحة 2030 
قبل األلعاب بثالثة أعوام في أنحاء القارة اآلسيوية 

وليس في قطر فحسب، حيث تحرص قطر على مساعدة 
الجميع، وستقدم بالتالي مساعدات للمواصالت واإلقامة 

للرياضيين.

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني:
ال حدود لما يمكن أن يحققه القطريون وينجزوه

أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة 
األولمبية القطرية على جاهزية قطر بقوة الستضافة 

القارة اآلسيوية خالل دورة األلعاب اآلسيوية عام 2030.
وقال خالل كلمته في العرض التقديمّي: إن قطر عملت 

على مدار عشرين عامًا لبناء مرافق ومنشآت رياضية 
بمستًوى عالمي، مؤكدا: "نحن تمتلك الخبرة والدراية 
الكافية الستضافة هذا الحدث الكبير عام 2030 وما 

بعده". وأكد أنه ال حدود لما يمكن أن يحققه أو ينجزه 
القطريون لقطر وآلسيا والعالم أيضا.

وأضاف سعادته: "تشرفت بأنني كنت سفيرا لشعلة 
األلعاب اآلسيوية 2006، وقد قطعت آالف األميال 

وزرت 27 دولة، على مدار 55 يوما لالحتفاء واالحتفال 
بالقيم التي تمثلها الرياضة من صداقة واحترام وروح 

رياضية."

وأشار إلى أن استضافة قطر آلسياد 2030 يعد مبعث 
فخر للشعب القطري، وجاء نتيجة االلتزام والتصميم 

والعزيمة لتكون الرياضة محور اهتمامنا، والرياضة بالنسبة 
لنا في قطر جزء من هويتنا الوطنية وتركيبتنا الجينية 

كذلك.
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وتابع سعادته قائال : ”الرياضيون كانوا دائما في صدارة 
أولوياتنا، ولذلك جاء مفهوم هذه األلعاب متكامال 

وهذا سيوفر االنتقال بسهولة ويسر لكل ضيوف قطر 
خالل األلعاب اآلسيوية، فرسالتنا هي استخدام كل 
ما هو متوفر في كل مكان وتعزيزه، ونحن لم نغير 

رياضتنا لتتناسب مع األلعاب اآلسيوية، لكن قمنا 
بتكييف األلعاب لتتناسب مع ما هو موجود لتوفير 

الوقت والموارد، وقد بنينا أكثر من مئتي منشأة رياضية 
استضافت أكثر من 50 فاعلية رياضية إقليمية ودولية، 

وحظيت هذه المنشآت بثقة االتحادات واللجان األولمبية 
المختلفة، وهذا يؤكد أن بإمكان الرياضيين اآلسيويين 

التنافس في أعلى المستويات."

وأضاف أيضا: "نود أن نرى الرياضيين على منصات التتويج، 
وأن تصبح هذه الدورة جزءًا من التاريخ الرياضي.

واختتم حديثه مؤكدا أن ملف استضافة قطر يمتاز بأنه 
ال يقتصر فقط على األمور الملموسة والمحسوسة، وأن 

الدوحة مكان يلتقي فيه الجميع، واأللعاب اآلسيوية 
ستكون نموذجية، والدوحة 2030 ستكون انتصارا 

للمجلس األولمبي اآلسيوي والحركة األولمبية حول 
العالم، وإرَثنا المشترك ونحن أقوى دائما بفضل هذا 

اإلرث ونحن جاهزون.

151 مليونًا، صافي األرباح من االستضافة
1.3 مليار دوالر ميزانية الدورة

تقدر الموازنة المالية الخاصة باأللعاب اآلسيوية قطر 
2030 بـ: 1.3 مليار دوالر، وألن قطر تضم سوقا رياضيا 

متطورا جدا، وهو يقوم على األرباح وحقوق البث 
التلفزيوني، فستحقق عائداٍت بقيمة 1.46 مليار دوالر، 

وبحسب العقد الموقع مع المجلس األولمبي اآلسيوي 
فإن جزءًا من هذه العائدات سوف يعود للمجلس 

األولمبي اآلسيوي واللجان األولمبية اآلسيوية، وبالتالي 
من المتوقع تحقيق أرباٍح صافية تصل إلى 151 مليون 

دوالر، وفقا لما أكده جاسم البوعينين الذي قال: "سنقوم 
بإعادة استثمار هذه األرباح خالل األلعاب اآلسيوية عام 

2030 وبعدها."

وأكد سعادة جاسم راشد البوعينين، أمين عام اللجنة 
األولمبية القطرية جاهزية قطر بقوة الستضافة 

منافسات دورة األلعاب اآلسيوية 2030، من خالل توافر 
أفضل المنشآت والفرص التي تساعد الرياضيين على 

النجاح والراحة خالل المنافسات.
وكشف البوعينين خالل كلمته أثناء العرض التقديمي 

الستضافة الدوحة آسياد 2030 أن القرية األولمبية 
التي ستكون مخصصة للرياضيين خالل األلعاب ستضم 

ألَفْي وحدة قادرة على استضافة أكثر من 15 ألف 
شخص ويمكن توسعتها إلى 18 ألف شخص بمستًوى 

عاٍل، وهي على بعد يتراوح بين 10 و 15 دقيقة عن كل 

المالعب التي ستستضيف المنافسات، وبعد األلعاب 
سيتم تحويلها إلى مناطق سكنية.

وأضاف: "لقد قمنا بحجز أربعة آالف غرفة فندقية 
للضيوف بمستوى خمس نجوم، ولدينا 14 فندقا جاهزا 

الستقبال كل الوفود المشاركة في األلعاب.
وقال أيضا: ”عادة ما تمّثل المواصالت تحديا لدورات 
األلعاب اآلسيوية، لكنها ليست كذلك في الدوحة، 

فإضافة إلى منظومة النقل العام في المدينة، سنقوم 
بتعزيز القدرات الستضافة األسرة اآلسيوية بتخصيص 900 

سيارة لتأمين المواصالت وسنقوم بإدارتها عبر نظام 
موحد للمرور.

على صعيد خطتنا، سيتم توفير أفضل المنشآت الطبية، 
والرعاية الطبية لكل الحضور في كل المالعب ولكل 

المشاركين مجانا، وهناك مختبرات فحوصات المنشآت 
الموجودة ومعتمدة من الهيئات الدولية.

واختتم البوعينين حديثه قائال: ”نمتلك الخبرة والدراية من 
خالل استضافة العشرات من األحداث الرياضية المختلفة 

على مدار السنوات الماضية، ونود أن نتشارك هذه 
الخبرات بطريقة جديدة عبر الدورة اآلسيوية."

الشيخة أسماء آل ثاني:
نركز على االستثمار في نجاح الرياضيين اآلسيويين

أكدت الشيخة أسماء آل ثاني مديرة إدارة التسويق 
واالتصال في اللجنة األولمبية القطرية أن قطر وصلت 

إلى الواقع بعدما انطلقت في وعدها عام 2006، وكل 
االستثمارات التي قمنا بها وضعتنا في موقع فريد لنقدم 

ملف مميز لدورة األلعاب عام 2030.
وقالت الشيخة أسماء لدى عرض الملف التقديمي آلسياد 
2030 في مسقط: "نحن ال نركز على أنفسنا ولكن على 

االستثمار في نجاح الرياضيين اآلسيويين وهذا أمر تاريخي 
ألنه يجب أن يرتكز تقديم ملفات االستضافة على وقائع 

موثوقة ومثبته، ألنه كثيرًا ما تعد لجان االستضافة بشيء 
وتقدم شيئا مختلفا، لكن هذا ال ينطبق على ملف قطر."

وأشارت إلى أن البنى التحتية للدوحة 2030 موجودة 
على األرض وليست على الورق، ونحن الملف الوحيد 

القادر على ضمان مستوى خاليًا من المخاطرة بالنسبة 
لأللعاب، وهذا يمنحنا الوقت للتركيز على تقديم أفضل 

تجربة في األلعاب اآلسيوية للرياضيين، واستثمار الموارد 
التي نكسبها في األسرة األولمبية اآلسيوية.

وأضافت: "نحن نؤمن بأن اإلرث هو اإلرث البشري، وهذا 
يعني صناعة الفرص لكل شخص لكي يحقق إمكاناته 
الحقيقية، وبالتالي فإن عهدنا للجميع بأن إرث الدوحة 
سيكون هو اإلرث اإلنساني وهو اإلرث األعظم الذي 

يمكن أن نصنعه لألسرة اآلسيوية
.

واختتمت الشيخة أسماء حديثها قائلة: "الدوحة 2030 
مجهود لمشاركة الدروس التي تعلمناها مع أشقائنا 

ونريد أن نعزز لدى الجميع الشعور باالنتماء لهذه القارة."

الشيخة هند بنت حمد آل ثاني:
الرياضة هي المكان الذي ينتمي إليه الجميع

وعدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة قطر، والرئيس التنفيذي للمؤسسة 

بأن ملف الدوحة 2030 سوف يقدم المنصة المثالية 
لالحتفال بنجاح الرياضيين اآلسيويين في القارة اآلسيوية، 

ألن الرياضة هي المكان الذي ينتمي إليه الجميع.
وقالت الشيخة هند بن حمد خالل كلمتها لدى العرض 

التقديمي لملف دورة األلعاب اآلسيوية ”آسياد 2030“ 
على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجلس 
األولمبي اآلسيوي في نسخته التاسعة والثالثين 

بمسقط :”لطالما أحببت الرياضة والفعاليات الرياضية منذ 
الطفولة، وقد تعلمت الكثير من الدروس من الذهاب 

في الصغر مع سمو األمير الوالد إلى إسطبالت الشقب 
التي أسسها للحفاظ على الخيول العربية األصيلة، مثل 

المثابرة واالحتفاء بالثقافة."

وأضافت: "الرياضة تعتبر لغة عالمية ألنها في جوهرها 
شكل من أشكال التعليم، والدروس التي تعّلمها لنا أبعد 
بكثير من الرياضة واأللعاب. وأنا أؤمن بقوة التعليم، فهو 

من أنبل القضايا التي يمكن أن نكّرس حياتنا لخدمتها."
وتابعت قائلة: "نؤمن جميعا بأن التعليم سواء كان رياضيا 

أو أكاديميا، هو أمر أساسي لنجاح الشباب واألطفال، 
فالرياضة تعطينا األدوات لتحقيق أهدافنا وتعلمنا أن ننظر 

ألنفسنا ونكون مدركين ألنفسنا وتشجعنا على استثمار 
الفرص ورؤية ما يمكن تحقيقه من خالل العمل الجماعي 

والتفاني، والرياضة قادرة على إلهام الجميع."
والهدف األسمى للتعليم ال يقتصر على مساعدة 

األطفال في صناعة مستقبل أفضل ألنفسهم بل لنا 
جميعا لنلتقي ونصنع عالما نشعر جميعا بأننا ننتمي إليه. 

وبغض النظر عن مكان والدتكم، أو عن كونكم إناثا أو 
ذكورا، أو متقدمين في السن أو شبابا، فهناك مكان لكم 

جميعا في الدوحة، وبعد عبور خط النهاية بوقت طويل 
فإن هذه الروابط والذكريات هي التي ستبقى طوال 

حياتنا."

وأضافت قائلة: "ملف الدوحة ال يركز على األفضل 
بالنسبة لدولة قطر وإنما بالنسبة لألسر األولمبية 

اآلسيوية، ونحن ندرك حجم المسئولية الكبيرة، واأللعاب 
اآلسيوية 2030 هي الفرصة التي ستسمح لنا بالنظر أبعد 

من أنفسنا لتقديم الفرص للرياضيين اآلسيويين الشباب."
وتابعت قائلة: "نعلم أن اهلل بارك دولتنا، والنجاح الكبير 

يترافق مع مسئولية كبيرة، وملف األلعاب اآلسيوية 
2030 يلمس ويؤثر في حياة آالف الرياضيين خارج 

حدودنا، ولهذا السبب، فإن الرياضة على غرار التعليم ال 
حدود لها، والرياضة ال تمييَز فيها على أساس اللون أو 

العرق أو الدين وحتى األحكام المسبقة."

وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:
الرياضة جزء من هويتنا الوطنية

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية على االلتزام والدعم الكبيرين 

من دولة قطر للرياضة، قائال: "الرياضة جزء من هويتنا 
الوطنية، وتركيبتنا الجينية."

وألقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن كلمة على هامش 
اجتماع الجمعية العمومية للمجلس األولمبي اآلسيوي 

قال فيها: شعرت بحماس كبير عندما طلب مني أن أكون 
ضمن فريق عرض الملف اآلسيوي، ورغم أنني حضرت 
الكثير من المؤتمرات واالجتماعات المتعلقة بالقضايا 
الجيوسياسية إال أن حضور مثل هذا االجتماع أمر رائع 

بالنسبة لي خاصة أن األلعاب اآلسيوية محببة لقلبي."
ووجه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشكر للشعب 

العماني ولسلطان عمان على الضيافة وحفاوة 
االستقبال، والتنظيم المميز الجتماع المجلس األولمبي 

اآلسيوي.

وقال في كلمته: ”أضمن لكم التزام حكومتنا تجاه 
الدوحة 2030، كما كان العهد في 2006. وال شك في 

أن استضافة حدث رياضي بهذا الحجم وبأهمية األلعاب 
اآلسيوية تتطلب أكثر من توفير المنشآت والمرافق التي 

نمتلكها بالفعل، لكن األمر يتعلق بكثير من األمور غير 
الملموسة والتي تحقق النجاح لمثل هذه األلعاب مثل 

ود الشعب، وقبول التباين والتنوع في العالم وانتهاز 
الفرص المستقبلية دون االستناد للماضي، وهو ما جعل 

هذه األلعاب تترك ذكرى جميلة."

وأشار سعادته إلى أن أبرز مقومات الملف القطري هو 
أمن الضيوف وسالمتهم، مؤكدا أن قطر من أكثر دول 
العالم أمانا وفقا لمؤشر الجرائم العالمي، ولذلك نؤكد 

التزامنا بأن الرياضيين الحاضرين سيحظون باألمن واألمان 
وينعمون بتجربة فريدة ومتميزة."

واختتم حديثه قائال: "نحن نتطلع إلى خلق واستحداث 
عالم أفضل نشعر جميعا باالنتماء إليه."
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قامت لجنة ملف الدوحة الستضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية 2030 بتسليم ملف ترشحها إلى المجلس 

األولمبي اآلسيوي.

ويستعرض الملف تفاصيل الخطة الطموحة والمستدامة 
التي ستشكل بوابة إلرث مستدام للقارة اآلسيوية.

واستندت لجنة الملف في إعداد خطتها ذات المستوى 
العالمي إلى الخبرات الطويلة التي تراكمت لدى 

مدينة الدوحة من خالل استضافتها لألحداث الرياضية 
الكبرى، وإلى العدد الكبير من المرافق والمنشآت 

الرياضية الحديثة المتوفرة فيها. وفي ظل كافة المرافق 
الرياضية الدائمة، الجاهزة أو المخطط لها فإن بإمكان 
لجنة استضافة دورة األلعاب اآلسيوية 2030 أن تركز 

اهتمامها على تنظيم دورة من شأنها أن تعود بالفائدة 
على قارة آسيا قبل عام 2030 وبعده.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني رئيس لجنة ملف الدوحة الستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية 2030 ورئيس اللجنة األولمبية القطرية عن 
سعادته بالتقدم رسميًا بملف ترشح دولة قطر للمجلس 

األولمبي اآلسيوي، وباستعراض مدى جاهزية مدينة 
الدوحة لخدمة المجلس األولمبي اآلسيوي وقارة آسيا 

من خالل إقامة دورة ألعاب آسيوية مستدامة وبمستوى 
عالمي.

وأضاف سعادته: نشعر بأن دورة األلعاب اآلسيوية ال 
تقتصر على كونها تتعلق برياضة النخبة، إذ أننا ملتزمون 
بضمان أن تشّكل ألعاب الدوحة 2030 بوابة لمستقبل 

لقارة آسيا يكون أكثر إشراقًا".

وتابع: إننا حريصون على أن نقوم بتنظيم ألعاب تدعم 
أهداف التنمية في القارة قبل االستضافة وبعدها، 

ويقوم طلب استضافتنا لأللعاب اآلسيوية قبل كل شيء 
على كون الرياضة يمكنها أكثر من أي وقت مضى أن 

تلعب دورًا هامًا بكونها مصدرًا لألمل والتواصل بين 
األمم، واالحتفال بالتنوع السلمي في قارتنا".

وقال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني إن لجنة 
ملف الدوحة الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 2030 

ملتزمة بتنظيم دورة ألعاب مدمجة ومستدامة، أي 
تركز أكثر على توفير تجربة متميزة للرياضيين اآلسيويين 

المشاركين في منافساتها وللجماهير، إذ تم اختصار 
زمن االنتقال بين قرية الرياضيين والمالعب إلى أقل 

حد ممكن عبر أحدث وسائل المواصالت وأكثرها أمنًا 
وسالمة لتنقالت المشجعين، وستكون إقامة الرياضيين 

في القلب النابض بالحياة لمدينة الدوحة المضيافة.

ومن جانبه، قال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين 
أمين عام اللجنة األولمبية القطرية، الرئيس التنفيذي 
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للجنة ملف الدوحة الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
2030: "باعتبار أن جميع المالعب والمرافق الرياضية 

الدائمة قد أصبحت جاهزة أو تم التخطيط لها، فإن ألعاب 
الدوحة لعام 2030، من المؤكد أنها تمثل الثبات واليقين 

في جميع الظروف. ونحن نؤمن بأننا نعيش فترة نحتاج 
فيها إلى تخفيض المخاطر والتحلي بالمسؤولية والحرص 

على إيجاد الحلول المستدامة".
وأضاف سعادته: "إن لجنة ملف الدوحة الستضافة 

األلعاب اآلسيوية 2030 تِعد بتنظيم دورة منخفضة 
التكلفة لكنها بأعلى المستويات. فعلى مدار الخمسة 
عشر عامًا الماضية، استضافت دولة قطر أكثر من 500 

حدث رياضي كبير بين بطوالت ومؤتمرات ومعسكرات 
تدريبية. وقد أثبتنا أنفسنا باعتبارنا شريكًا موثوقًا للمجلس 
األولمبي اآلسيوي واللجان األولمبية الوطنية اآلسيوية 
والعديد من االتحادات الدولية واآلسيوية. كما تراكمت 
لدينا معارف وخبرات نتعرف من خاللها على ما يحتاجه 

الرياضيون لتقديم أفضل أداء لهم في المنافسات. ونحن 
مستعدون للعمل مع زمالئنا وشركائنا في آسيا مرة 

أخرى من أجل أن تكون دورة األلعاب اآلسيوية 2030 
بوابة لالمتياز والتفوق".

م ملف  لجنة ملف الدوحة ُتسلِّ
ترشحها الستضافة اآلسياد

الشيخ جوعان: ألعاب الدوحة 
2030 بوابة لمستقبل أكثر 

إشراقا لقارة آسيا



أعلنت اللجنة األولمبية القطرية، أنها تقدمت رسميًا 
بطلب إلى  اللجنة األولمبية الدولية لالنضمام إلى 

"الحوار المتواصل" وغير الملِزم حول استضافة إحدى 
النسخ المقبلة من دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية 

اعتبارًا من نسخة العام 2032، وسلمت دولة قطر طلبها 
عبر رسالة رسمية إلى المقر الرئيسي للجنة األولمبية 

الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وتعليقًا على ذلك اإلعالن، قال سعادة الشيخ جوعان بن 
حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية : 

"لم يسبق لمنطقة الشرق األوسط أن استضافت األلعاب 
األولمبية من قبل، وترمز الحلقات األولمبية إلى السالم 

والوحدة واألمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك 
شعوب منطقتنا".

وأضاف سعادة الشيخ جوعان: إن إعالن اليوم، يعتبر 
الخطوة األولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية 

باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة األولمبية 
الدولية، لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي يمكن من خاللها 

لأللعاب األولمبية أن تدعم األهداف التنموية طويلة 
المدى في دولة قطر.

وتابع سعادته: للعديد من السنوات، تلعب الرياضة دورًا 
محوريًا في تطّور بالدنا، فقد حظيت دولة قطر بشهرة 
واسعة كوجهة رائدة لكبريات البطوالت الرياضية في 

مختلف التخصصات من ألعاب القوى إلى الدراجات 

الهوائية والجمباز وكرة القدم والتنس والكرة الطائرة، 
ويشكل هذا اإلرث الكبير والخبرات المتراكمة باإلضافة 
إلى سعينا الدؤوب لالستفادة من الرياضة كأداة لتعزيز 

السالم والتبادل الثقافي، يشّكل األساس لمناقشاتنا مع 
اللجنة.

وشهدت دولة قطر على مدار العقد الماضي نقلة 
حضارية كبيرة في ظل رؤيتها الوطنية 2030، فقامت 

ببناء العديد من المرافق الرياضية الحديثة، باإلضافة إلى 
شبكة مواصالت عصرية في إطار استعداداتها الستضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لذلك سيساهم 
الحصول على حق استضافة إحدى النسخ المقبلة من 
دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية في تسريع وتيرة 

التطور الذي تشهده البالد في كافة النواحي البشرية 
منها واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.

وفي إطار أجندتها األولمبية للعام 2020، تبنت اللجنة 
األولمبية الدولية توجهًا جديدًا بشأن استضافة الدورات 
المقبلة من األلعاب األولمبية، وذلك من خالل تأسيس 

لجنة دائمة الستضافة الدورات المقبلة، ويقوم هذا 
التوجه على التعاون والمرونة واالستدامة ويؤكد على 

أن ترتبط الدورات المقبلة بصورة وثيقة بالخطط التنموية 
طويلة المدى للمدن والمناطق المضيفة، وعلى أن تترك 

إرثًا دائمًا لتلك المدن، وقد شجعت هذه اآلليات اللجنة 
األولمبية القطرية على اإلعالن عن رغبتها في استضافة 

إحدى الدورات األولمبية المقبلة.

اعتبارًا من نسخة العام 2032
اللجنة األولمبية القطرية 

ترغب في استضافة  األلعاب 
األولمبية والبارالمبية في 

المستقبل

ص.13ص.12



اللجنة األولمبية 
القطرية تحتفل 

بذكرى مرور عام 
على تنظيم دورة 
األلعاب العالمية 
الشاطئية التحاد 
اللجان األولمبية 

الوطنية

ص.15ص.14
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احتفلت اللجنة األولمبية القطرية اليوم بذكرى 
مرور عام على استضافتها لدورة األلعاب العالمية 

الشاطئية التحاد اللجان األولمبية الوطنية قطر 
2019 والتي استقبلت خاللها الدوحة أكثر من 

1200 رياضي ورياضية يمثلون 97 لجنة أولمبية 
وطنية في أول دورة مجمعة للرياضات الشاطئية 

والمائية. 

وخططت اللجنة األولمبية القطرية للدورة وقامت 
بتنظيمها في غضون أربعة أشهر فقط في أعقاب اعتذار 

مدينة سان دييغو عن التنظيم.
وجاء تنظيم الدوحة لهذه الدورة بعد استضافتها لبطولة 

العالم أللعاب القوى، مما زاد من حجم التحديات 
التشغيلية واللوجسيتية، ولكن نجحت اللجنة األولمبية 
القطرية في تنظيم الدورة بنجاح منقطع النظير وذلك 

بفضل الدعم الذي تحظى به من جانب الدولة والعالقات 
الوثيقة التي تربطها باتحاد اللجان األولمبية الوطنية 

باإلضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تملكها دولة قطر 
في استضافة كبرى البطوالت الرياضية.

وتناَفس الرياضيون المشاركون في 13 رياضة مختلفة 
تم اختيارها حسب شعبيتها بين الشباب في العالم. 

وبفضل ذلك المزج الفريد بين الرياضات األولمبية وغير 
األولمبية، شكلت دورة األلعاب العالمية الشاطئية التحاد 
اللجان األولمبية الوطنية قطر 2019 فرصة سانحة للجنة 

األولمبية القطرية وللجان األولمبية الوطنية المشاركة 
بها للتواصل مع فئة جديدة من الرياضيين والجماهير. 

واستفادت اللجنة األولمبية القطرية من عالقاتها 
الوطيدة مع العديد من االتحادات الدولية للتأكيد على 
إقامة كافة المسابقات وفقًا ألعلى المعايير العالمية.

وشكلت االستدامة محورًا مهمًا من محاور تنظيم دورة 
األلعاب العالمية الشاطئية التحاد اللجان األولمبية 
الوطنية قطر 2019 فقد اعتمدت اللجنة األولمبية 
القطرية على المالعب القائمة والمالعب المؤقتة 

للتخفيف من تأثير الدورة على البيئة، واقتصر بناء المرافق 
الرياضية الدائمة الجديدة على مرفقين فقط هما جدار 

التسلق وساحة التزلج باأللواح والتي قد تم بناؤهما 
بهدف االستفادة منهما الحقًا إذ تدخل هاتان الرياضتان 

في برنامج دورتي طوكيو 2020 وباريس 2024 
األولمبيتين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن راشد 
البوعينين أمين عام اللجنة األولمبية القطرية: "نستعيد 

اآلن باعتزاز وفخر كبير تلك الذكريات العزيزة على قلوبنا 
ونحتفل بذكرى مرور عام على استضافتنا لدورة األلعاب 
العالمية الشاطئية التحاد اللجان األولمبية الوطنية قطر 

."2019

ص.17ص.17ص.16
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وأضاف سعادته: "استضافت دولة قطر العديد من 
البطوالت والفعاليات الرياضية العالمية ولكن كانت 

دورة األلعاب العالمية الشاطئية، فعالية فريدة من نوعها 
ألنها ُتعد الدورة المجمعة العالمية األولى للرياضات 

الشاطئية."

وتابع أمين عام اللجنة األولمبية قائال: "نعتز بقدرتنا 
على التخطيط للدورة واستضافتها في غضون أربعة 

أشهر فقط وخاصة بعد فترة وجيزة من تنظيم بطولة 
العالم أللعاب القوى. مؤكدا أن الدورة تركت إرثًا كبيرًا 

وساعدت في التواصل مع العديد من الرياضيين الجدد 
وفي تشجيع كافة فئات المجتمع القطري على ممارسة 

رياضات جديدة. مشيرا إلى  أن هذا اإلرث الذي يعود 
بالنفع على دولة قطر والمنطقة يشكل القدرة على 

االستفادة من دور الرياضة في التنمية االجتماعية وهذا 
اإلرث يمثل القوة المحركة لنا والسر وراء رغبتنا الدائمة 

في استضافة البطوالت الرياضية".

وتستضيف دولة قطر في الفترة المقبلة كأس العالم 
لكرة القدم 2022 وبطولة العالم للرياضات المائية 
2023 كما تقدمت بطلب الستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية 2030.

وأشار المفتاح إلى أن الفعاليات التي تقام في اليوم 
الرياضي سنويا يجب أن تكون بمثابة حافز للجميع من أجل 
ممارسة الرياضة.. منوها بأن اإلقبال هذا العام كان كبيرا 

 على الفعاليات التي أقيمت في مختلف أنحاء الدولة.

كما ثّمن السيد خليل المهندي رئيس االتحادين القطري 
والعربي والنائب األول لرئيسي االتحادين اآلسيوي 

والدولي لكرة الطاولة إقامة فعاليات اللجنة األولمبية 
القطرية في مشيرب قلب الدوحة التي تعتبر من 

المناطق الحيوية والسياحية في الدوحة وإقامة اليوم 
الرياضي للدولة فيها سيعطيها بعدا خاصا ويعرف الجميع 
على هذه المنطقة التي تمثل الكثير وتعني الكثير ألبناء 

 قطر.

وقال المهندي إن الثقافة الرياضية تعززت وتغيرت عن 
السابق والكل أصبح يمارس الرياضة، وهذا يؤكد على 

أن مفهوم الرياضة تغير بشكل كامل وهذا بال شك يرجع 
إلى القرار الحكيم من القيادة الرشيدة للبالد.

ص.19ص.18



اللجنة األولمبية 
القطرية تعلن 

الرزنامة المحدثة 
لألحداث 

والفعاليات 
الرياضية

ص.21ص.20

أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن الرزنامة المحدثة 
لألحداث والفعاليات الرياضية للعام 2020.

وتضمنت الرزنامة تعديل مواعيد بعض األحداث 
والفعاليات الرياضية الدولية المقررة العام الجاري 

ومن أبرزها الدوري الماسي أللعاب القوى الذي أقيم 
في 25 سبتمبر، وبطولة قطر الثانية لالتحاد الدولي 

للتنس للرجال من 12 إلى  18 أكتوبر، وبطولة االتحاد 
الثالثة لمحترفي اإلسكواش  من 18 إلى  21 أكتوبر، 
وبطولة قطر الثالثة لالتحاد الدولي للتنس للرجال من 

19 إلى  25 أكتوبر، وبطولة قطر الدولية األولى 
للشباب للتنس من 26 إلى  31 أكتوبر، وبطولة قطر 
كالسيك العالمية لإلسكواش من 1 إلى  7 نوفمبر، 

وبطولة قطر الدولية الثانية للشباب للتنس من 2 إلى 
7 نوفمبر، والجولة العالمية 3 في 3 لكرة السلة في 
20 و21 نوفمبر، وبطولة قطر الرابعة لالتحاد الدولي 
للتنس للرجال من 7 إلى  13 ديسمبر، وبطولة االتحاد 

الرابعة لمحترفي اإلسكواش من 10 إلى 14 ديسمبر، 
وبطولة قطر الخامسة لالتحاد الدولي للتنس للرجال 

من 14 إلى  20 ديسمبر.

وتم تأجيل عدد من البطوالت الدولية إلى  العام 
المقبل وهي بطولة كأس ديفيس للتنس، وبطولة 

كأس العالم الثالثة عشرة للجمباز الفني )رجال 
وسيدات(، والتصفيات النهائية لكرة الطاولة 

والمؤهلة ألولمبياد طوكيو، باإلضافة إلى  تأجيل 
بطولتين على المستوى الخليجي وهما، البطولة 

الثامنة والعشرون لأللعاب المائية لدول مجلس 
التعاون الخليجي، وبطولة األندية الخليجية لألندية 

أبطال الدوري لكرة السلة.

كما اشتملت الرزنامة المحدثة على إضافة بطولة 
كأس آسيا للثالثي، الدوحة 2020 التي ستقام في 4 

و5 ديسمبر القادم. 



ص.23ص.22

شهد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية، ختام منافسات بطولة 

اللجنة األولمبية القطرية للبادل )بالمركبة المائية( 
2020 في نسختها الثانية.

كما حضر الختام سعادة جاسم بن راشد البوعينين، األمين 
العام للجنة األولمبية القطرية، وعدٌد من المسؤولين 

باللجنة األولمبية والجهات الراعية للبطولة.
واستضافت صالة نادي السد الرياضي، أحد المرافق 

المدرجة بملف الدوحة الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
2030، بنجاح كبير منافسات البطولة التي استمرت 

لمدة خمسة أيام وشهدت مشاركة أكثر من 300 العب 
يمثلون كافة فئات المجتمع.

أقيمت البطولة في إطار برنامج اللجنة األولمبية 
للمشاركة المجتمعية تحت شعار "الرياضة من أجل الحياة" 

الذي يهدف بصفة أساسية إلى تشجيع كافة أفراد 
المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

ويحظى شعار "الرياضة من أجل الحياة"  بمكانة خاصة 
في ملف الدوحة الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 

2030 ويعكس إيمان الدولة العميق بقدرة الرياضة على 
المساهمة في التنمية االجتماعية. 

ونظمت اللجنة بطولة البادل لتوفير الفرصة أمام كافة 
الفئات لممارسة الرياضة بصورة آمنة في ظل جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(، وبالفعل شهدت البطولة 
مشاركة أكثر من 300 العب و150 فريًقا وضمت قائمة 

المشاركين العديد من الشخصيات المحلية المؤثرة إعالمًيا 
وفي منصات التواصل االجتماعي، وأقيمت البطولة 

وفًقا لإلجراءات االحترازية التي تطبقها الدولة لحماية 
كافة المشاركين من خطر اإلصابة بفيروس كورونا.

  A) وفاز بالمركز األول في الفئة )أليكس غارسيا وأنجل
كراسكو، وبالمركز الثاني محمد سعدون وغونزالو 

ساتشو، وبالمركز الثالث خالد سعدون وعبد اهلل حجي، 
راشد نواف وحمد (B ) فيما فاز بالمركز األول في الفئة 

نواف، وبالمركز الثاني جاسم المال وجورج بيريز، وبالمركز 
الثالث محمد الشعبي وعبد اهلل المؤذن، وأما في الفئة 
 ( C) فقد فاز بالمركز األول عبد اهلل الشعبي وعبد الرحمن

الشعبي وبالمركز الثاني عبد اهلل الجابر وإبراهيم النجار 
وبالمركز الثالث صالح عقيل وكاسبر.

                       
وقدمت اللجنة األولمبية جوائز مادية للفائزين بلغت 100 

ألف ريال، باإلضافة إلى جوائز أخرى مقدمة من الرعاة 
الرسميين، فودافون قطر، والركن الرياضي، ومجموعة 
السالم العالمية، باإلضافة إلى المورد الرسمي شركة 

الميرة. 

وبهذه المناسبة، قال سعادة جاسم بن راشد البوعينين، 
الرئيس التنفيذي للجنة ملف الدوحة 2030 واألمين 

العام للجنة األولمبية القطرية: "تلعب الرياضة اآلن وأكثر 
من أي وقت مضى دوًرا مهًما في بعث األمل والطاقة 

اإليجابية وتعد بطولة اللجنة األولمبية القطرية للبادل 
مجرد وسيلة بسيطة لمساندة أفراد مجتمعنا من خالل 
منحهم الفرصة للحفاظ على مستوى نشاطهم البدني 

الشيخ جوعان بن 
حمد شهد الختام

نسخة مميزة 
لبطولة اللجنة 

األولمبية القطرية 
للبادل

من خالل ممارسة الرياضة في ظل بيئة آمنة من فيروس 
)كوفيد- 19(. وال تقتصر أهمية البطولة على تعزيزها 
للسالمة البدنية للمشاركة بها ولكنها تحظى بأهمية 

خاصة للصحة النفسية". 

وأضاف: " إننا محظوظون بوجود هذا الكم من المرافق 
الرياضية الضخمة في دولة قطر مما يمكننا من توفير 

هذه الفرص في أجواء صحية وآمنة ويعد التأكيد على 
استفادة دولة قطر والمنطقة بأسرها من هذه المرافق 

الرياضية ركيزة أساسية في ملفنا الستضافة األلعاب 
اآلسيوية، حيث نؤكد على االستفادة من الدورة في 

دعم الرياضة اآلسيوية ولكي تشكل بوابة نحو مستقبل 
أفضل لقارة آسيا".

وتعد لعبة البادل إحدى الرياضات المقترحة ضمن برنامج 
دورة األلعاب اآلسيوية الدوحة 2030 في ظل ازدياد 

شعبيتها في السنوات األخيرة.



الشيخ جوعان يشارك 
في اجتماع لجنة 

الشؤون العامة باللجنة 
األولمبية الدولية

شارك سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية، 
في االجتماع الثالث للجنة الشؤون العامة والتنمية االجتماعية خالل 

الرياضة باللجنة األولمبية الدولية الذي ُعقد اليوم عبر تقنية االتصال المرئي، 
برئاسة السيد لويس مورينيو، وبحضور د. توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية 

الدولية وعدد من األعضاء.

وناقش األعضاء خالل االجتماع آخر مستجدات الحركة األولمبية، ودور لجنة 
الشؤون العامة والتنمية االجتماعية خالل الرياضة في تعزيز األمن والسلم 

الدوليين، كما استعرض االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، 
واتخذ بشأنها القرارات الالزمة.

ص.25ص.24



اللجنة األولمبية 
القطرية توقف 

النشاط الرياضي 
المحلي ثالثة أيام 
حدادا على وفاة 

أمير الكويت

ص.27ص.26

قررت اللجنة األولمبية القطرية إيقاف النشاط الرياضي 
للمنافسات المحلية لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثالثاء 

الموافق 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس 1 أكتوبر، وذلك 
حدادا على وفاة المغفور له بإذن اهلل سمو الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.



برعاية وحضور الشيخ جوعان
تنظيم عالمي لجولة الدوحة

للدوري الماسي

بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية احتضنت الدوحة منافسات 

جولة الدوحة الرابعة واألخير ة من موسم بطولة الدوري 
الماسي أللعاب القوى 2020، التي أقيمت على ميدان 

ومضمار إستاد سحيم بن حمد بنادي قطر الرياضي. 
وشارك في جولة الدوحة عدد كبير من أبطال وبطالت 

العالم واألولمبياد.

وحضر المنافسات، سعادة الدكتور ثاني بن عبد الرحمن 
الكواري، النائب الثاني لرئيس اللجنة األولمبية القطرية، 
ورئيس االتحاد القطري أللعاب القوى، وسعادة جاسم 
بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة األولمبية القطرية، 
والشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني، نائب رئيس نادي 

قطر، وخليل الجابر رئيس االتحاد القطري للسباحة، 
باإلضافة إلى ممثلي السفارة الكويتية في دولة قطر: 

المستشار محمد الزعبي، والملحق العسكري العقيد 
الركن عمر بو عركي، والملحق الدبلوماسي أحمد 

الخميس.

وجاء التنظيم القطري للبطولة عالميا بإشادة الجميع من 
مسؤولي االتحاد الدولي أللعاب القوى حيث تعتبر جولة 
الدوحة من أقوى الجوالت وحظيت باهتمام كبير لكونها 

تقام في ظل الظروف الحالية التي تجتاح العالم بسبب 
فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

وأشاد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية بالنجاح الكبير الذي حققته 

جولة الدوحة الماسية أللعاب القوى في ختام منافسات 
الموسم الحالي 2020 أللعاب القوى. وقال سعادته 

في تغريدة على حسابه في تويتر: "بمشاركة 117 من 
نخبة أبطال العالم يمثلون 65 بلًدا ُأقيم لقاء الدوحة – 

الجولة الختامية لبطولة الدوري الماسي أللعاب القوى 
2020 وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا 

نجحت عاصمة الرياضة العالمية في تنظيم بطولة بهذا 
الحجم واألهمية وبأقصى درجات األمان واالحترافية."

وتقّدم الدكتور ثاني الكواري رئيس اتحاد ألعاب القوى 
بالشكر إلى  سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 

اللجنة األولمبية القطرية على حضوره منافسات جولة 
الدوحة للدوري الماسي.

وعّبر الكواري عن ارتياحه الكبير للصورة المتميزة التي 
ظهرت بها جولة الدوحة من الناحية الفنية والتنظيمية 
رغم الظروف الصعبة الصحية التي يمر بها العالم أجمع 

بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، وأبدى ارتياحه 
باإلشادة التي تلقاها من أساطير أم األلعاب العالمية 

المشاركين في البطولة الذين نّوهوا بالقدرات التنظيمية 
لدولة قطر التي تبرهن يوًما بعد يوم على أنها قادرة 

على إنجاح أي فعالية رياضية.
وتقّدم الكواري بالشكر إلى مكتب معالي رئيس مجلس 

الوزراء، واللجنة العليا إلدارة األزمات، باإلضافة إلى كوادر 
وزارة الصحة العامة مشيًدا بتضافر كافة الجهود من 

أجل كسب هذا التحدي الرياضي العالمي، ومؤكًدا أن 
قطر سباقة ورائدة في تنظيم البطوالت الرياضية على 

المستويين اإلقليمي والدولي.

وشارك في الجولة 117 العًبا من 65 دولة، كان من 
ضمنهم عدد من حملة ميداليات دورة األلعاب األولمبية 

األخير ة )ريو 2016( وحملة ميداليات بطولة العالم 
األخير ة أللعاب القوى )الدوحة 2019( حيث تنافسوا 

في 11 مسابقة تضمنتها الجولة.

وشهدت الجولة تألقا الفتا وأداء مميزا قدمه شباب قطر 
والعبو منتخباتنا، وذلك من خالل العديد من سباقات 

المضمار التي أقيمت على هامش جولة الدوحة الماسية 
2020، حيث حقق عداؤنا الموهوب عبد المجيد زكريا 

رقًما شخصًيا جديًدا في سباق 400 م، مسجاًل زمًنا قدره 
(48،77 ثانية( فيما حل وصيًفا العداء حيدر الياسري 

مسجاًل )49،27 ث( وجاء ثالًثا إسماعيل بابكر مسجاًل زمًنا 
قدره )49،96 ث(.
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واحتل عداؤنا محمد القرني وصافة سباق 1500م 
مسجاًل زمًنا قدره )3،44،30 د(، خلف الفائز، العداء 

المغربي إلياس الولي بزمن )3،43،66 د( وجاء ثالًثا 
العداء األسترالي جوزيف دونج مسجاًل زمًنا قدره 

(3،47،39 ث( .

وحصد عداؤنا الواعد محمد ناصر المركز الثالث في سباق 
400م مسجاًل رقًما شخصًيا جديًدا قدره )45،96 ث(، 

فيما تصدر السباق العداء األمريكي كاميري منتغوميري 
مسجاًل زمًنا قدره )45،55 ث( بينما حّل ثانًيا العداء 

الكويتي يوسف كرم مسجاًل )45،72 ث(.

وأحرز عداؤنا عبد العزيز محمد المركز السادس في 
سباق 200م، ضمن مشاركته المميزة في جولة الدوحة 

الماسية ضمن كوكبة األبطال العالميين. الواعد عبد 
العزيز سجل زمًنا قدره )20،88 ث( فيما اقتنص الصدارة 

والمركز األول العداء اإليفواري أرثو كاسي مسجاًل زمًنا 
قدره )20،23 ث( وحل وصيًفا العداء الجامايكي جوليان 

فورتي مسجاًل )20،39 ث( وجاء ثالًثا العداء الفرنسي 
كريستوفر لويتور مسجاًل )20،68 ث( .



وسط نجاح كبير، وبحضور سمو الشيخ محمد بن خليفة آل 
ثاني، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 

األولمبية القطرية، تم إسدال الستار في األسبوع األول 
من أكتوبر الماضي على فعاليات سباق جائزة قطر قوس 

النصر الذي يقام برعاية قطرية من خالل التعاون بين 
نادي السباق والفروسية وفرانس غالو، الجهة المسؤولة 

عن سباقات الخيل في فرنسا، وأقيمت سباقات اليوم 
األخير على مضمار باريس لونشان بالعاصمة الفرنسية 

وسط إجراءات جديدة على السباق، نظرا للظروف الراهنة 
التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

نجاح كبير لسباق 
جائزة قطر 

قوس النصر
الشيخ جوعان 
يتوج الفائزين 

في عاصمة 
النور

وشهد المضمار العديَد من األشواط القوية والمثيرة بين 
نخبة من أفضل جياد السباقات في العالم، وقام سعادة 

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بتتويج الفائزين بجائزة قطر 
نة األصيلة  قوس النصر من الفئة األولى للخيل المهجَّ

بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 2400م وقد فاز به 
الجواد "سوتساس" ومالكه وايت بيرتش فارم، وذلك 

بفارق طول واحد، مع المدرب جون كلود روجيه والخّيال 
كريستيان ديميورو.

وشهد اليوم األخير من السباق إنجازا قطريا جديدا تمثل 
في حصول الجواد "طيف" ملك وإنتاج سمو الشيخ عبد 
اهلل بن خليفة آل ثاني على بطولة كأس قطر العالمي 
للخيل العربية األصيلة من الفئة األولى عمر 4 سنوات 

فما فوق لمسافة 2000م بفارق رأس قصير مع المدرب 
توما فورسي والخيال أوليفييه بلييه بمضمار باريس 

لونشون.

وقام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بتسليم كأس 
العالم للخيل العربية إلى سمو الشيخ محمد بن خليفة آل 
ثاني الذي تسلم الكأس نيابة عن سمو الشيخ عبد اهلل بن 

خليفة آل ثاني مالك الجواد البطل "طيف"
ويعد الجواد "طيف" )عامر( ذو الثماني سنوات من 

أكثر المشاركين خبرة في نسخة هذا العام من كأس 
قطر العالمي للخيل العربية األصيلة، وتمكن من تحقيق 
االنتصار بقيادة الخيال أوليفييه بلييه وبإشراف المدرب 

توما فورسي، الذي فاز كمدرب بجميع األشواط الكبيرة 
للخيل العربية األصيلة التي أقيمت ضمن سباق جائزة قطر 

قوس النصر لهذا العام، وهذا الفوز للجواد "طيف" يعتبر 
تجسيما للتميز والريادة القطرية الكبيرين في هذا النوع 

من السباقات.

وكانت الفرحة كبيرة خاصة عقب الفوز الذي حققه 
الجواد "طيف" واستمرت سلسلة انتصارات قطر من خالل 

الفوز الذي حققه المهر األحمر "ُووِدد " ملك الشقب 
ريسينغ بجائزة البي لونشون لونجين من الفئة األولى 
للخيل المهجنة األصيلة عمر سنتين فما فوق لمسافة 

1000م بفارق عنق مع المدرب فرانسيس أونري غرافار 
والخيال بيير شارل بودود، لتتواصل االنتصارات القطرية 

حيث شهد اليوم الثاني من السباق االنتصار الرائع للمهرة 
"ليدى برنسس" ملك شعيل بن خليفة الكواري، وفوزها 

بجائزة قطر للخيل العربية األصيلة للمهرات عمر 4 سنوات 
من الفئة األولى لمسافة 2000م، وقبل هذا الفوز بـ: 
24 ساعة فقط كان الموعد مع انتصارين كبيرين ومن 

الفئة األولى تحققا على مضمار سان كلو من خالل فوز 
المهرة "العوسج" ملك وإنتاج الشقب ريسينغ جائزة قطر 
للخيل العربية األصيلة من الفئة األولى للمهرات عمر 3 
سنوات لمسافة 2000م، وفوز المهر ’هادي دو كارير’ 

ملك شعيل بن خليفة الكواري بجائزة قطر للخيل العربية 
األصيلة من الفئة األولى لألمهر عمر 3 سنوات لمسافة 

2000 م.
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احتضنت العاصمة القطرية الدوحة أعمال الجمعية 
العمومية لالتحاد الدولي  لكرة الطاولة بحضور سعادة 

جاسم راشد البوعينين األمين العام للجنة األولمبية 
 القطرية بصورة متميزة كالعادة نالت اإلشادة من 
الجميع السيما في ظل الظروف االستثنائية التي 

يعيشها العالم حاليا بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 
.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة 
قطر في تاريخها كونجرس االتحاد الدولي  بعد 

عمومية 2004 التي أقيمت على هامش بطولة 
العالم في ذلك الوقت. 

وشهدت الجمعية العمومية اختيار دولة جنوب أفريقيا 
الستضافة بطولة العالم المقبلة  لكرة الطاولة في 

عام 2023، بعد فوزها في التصويت اإللكتروني 
الذي أقامه  االتحاد الدولي على هامش أعمال 

الجمعية العمومية، وذلك بعد تفوقها على  ألمانيا بـ 
90 صوتا مقابل 39.

وأعرب خليل بن أحمد المهندي النائب األول لرئيس 
االتحاد الدولي لكرة الطاولة عن سعادته باستضافة 

الدوحة لالجتماع العام السنوي لالتحاد الدولي للمرة 
الثانية.

وقال خليل المهندي : تأتي هذه االستضافة هذه 
المرة بسبب )كوفيد - 19( من المحزن أننا ال نستطيع 
أن نكون  جميًعا معا في مكان واحد، لكننا استطعنا 
التواصل عبر تقنيات االتصال اإللكترونية عن بعد  من 

أجل لّم شمل األسرة الموسعة للطاولة العالمية 
انطالقًا من الدوحة.

وأضاف: أريد أن أتقدم بالشكر الكبير للجنة األولمبية 
القطرية وسعادة الشيخ  جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 

اللجنة األولمبية القطرية للدعم الهائل والرائع  من 
أجل تنظيم هذا اللقاء في مثل هذا الوقت الصعب، 
كما أود أن أشكر زمالئي الذين لم يترددوا  أيًضا في 

القدوم إلى  قطر بعد أن شجعنا رئيسنا على أن نكون 
جميًعا مًعا في مكان  واحد .

وتابع المهندي: ظهورنا كعائلة واحدة يزيدنا إصرارا بأن 
 نواصل الكفاح من أجل رياضتنا، فبعد األزمة سنعود 
أكبر وأقوى، لكننا نحتاج إلى   دعمكم ونحتاج إلى  

عائلة االتحاد الدولي بأكملها خلفنا للتأكد من أنه 
يمكننا إعادة  تفعيل جميع أنشطتنا ومواصلة الضغط 

لجعل كرة الطاولة واحدة من أهّم  الرياضات في 
العالم .

بحضور  أمين عام 
اللجنة األولمبية 

القطرية
الدوحة تستضيف 
كونجرس االتحاد 
الدولي للطاولة 

بامتياز



جياني إنفانتينو رئيس الفيفا :
إستاد البيت مذهل ... وقطر 

ستنظم أفضل نسخة من 
المونديال

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا(، باالستعدادات المتواصلة في قطر 

الستضافة بطولة كأس العالم في الشرق األوسط  
والعالم العربي للمرة األولى، وذلك خالل زيارته 
إلستاد البيت المونديالي الذي يتسع لـ 60 ألف 

متفرج.

وتفقد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم مرافق الملعب 
الذي سيستضيف المباراة االفتتاحية للبطولة في 21 

نوفمبر 2022 واستمع إلى  شرح مفصل عن معالم 
اإلستاد  المستوحى تصميمه من الخيمة العربية التقليدية 

التي تعكس تراث قطر والمنطقة.

وشارك إنفانتينو منظمي المونديال في مباراة ودية على 
أرضية اإلستاد الذي يقع في مدينة الخور شمال الدوحة، 

ومن المقرر اإلعالن عن جاهزيته خالل األشهر المقبلة.
ووصف إنفانتينو اإلستاد المونديالي بالملعب المبهر، 

وقال: سعدت للغاية باللعب في هذا اإلستاد الرائع الذي 
ستتعلق به أنظار العالم عندما يشهد انطالق مباريات ما 

يعد بأن يكون أفضل نسخة من المونديال بعد نحو عامين 
من اآلن.

وأضاف إنفانتينو: "إنه بال شك إستاد مذهل، ووجهة 
مثالية لكرة القدم، مع طابع محلي مبهر، يجسده تصميم 
فريد على شكل خيمة تقليدية، ونقوش عربية رائعة في 
السقف تضفي طابعًا جماليًا على اإلستاد، ولساني عاجز 
حقًا عن وصف ما رأيته في هذا الصرح المونديالي الرائع.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته بمستوى التقدم الذي 
أحرزته دولة قطر على صعيد اإلعداد لتنظيم البطولة، 

وقال: سعيد بما أنجزته دولة قطر قبل البطولة، واطلعت 
في السابق على خطط االستعدادات الستضافة 

المونديال؛ لكن ما رأيته على أرض الواقع مذهل حقًا، 
ولقد استطاعت قطر مواصلة التقدم خالل األشهر 

الستة الماضية فيما كان العالم يراوح مكانه، وواصلت 
مجهوداتها في إعداد البنى التحتية عالوة على التطورات 

المهمة مثل اإلصالحات التي شهدتها البالد مؤخرًا على 
صعيد رعاية العمال، لقد كنت واثقًا من قدرة قطر على 

تحقيق ذلك، واآلن ازدادت ثقتي أكثر من ذي قبل.

وأضاف إنفانتينو: "في عام 2022 سيكون كل شيء 
متقاربًا، وسيحظى المشجعون من كل الجنسيات بفرصة 

التجمع في األماكن العامة ذاتها، واالستمتاع بطقس 
دولة قطر المعتدل في ذلك الوقت من العام، ستكون 

بطولة ال مثيل لها على اإلطالق."

والقت زيارة إنفانتنيو األخير ة للدوحة في شهر أكتوبر 
الماضي صدى واسعا في العالم أجمع السيما أنه ال 

حديث حاليا بين عشاق ومسؤولي الساحرة المستديرة 
منذ ختام مونديال روسيا 2018 سوى عن مونديال قطر 

في 2022، وجاءت ردود الفعل العالمية كلها إيجابية 
ومؤكدة على أن قطر جاهزة بالفعل وفي الموعد 

المحدد الستضافة واحدة من أفضل نسخ كأس العالم 
وهي األولى في تاريخ الشرق األوسط  وقد ركز الموقع 

الرسمي للفيفا على تصريحات إنفانتينو وأكد الموقع 
على سرعة تطور العمل في كل المجاالت المتعلقة 

بالمونديال داخل قطر.

وقالت صحيفة اس اإلسبانية إن إنفانتينو استمتع بتجربة 
مترو الدوحة خالل زيارته األخير ة إلى  قطر وسّلطت 

الضوء على إشادة رئيس الفيفا.. أما سبورت ستار فقالت 
إن إنفانتينو يؤكد بأن مونديال قطر 2022 فرصة فريدة 

من نوعها في الشرق األوسط وسيكون األفضل في 
تاريخ بطوالت العالم.. وقالت غلوبو البرازيلية إن مونديال 
2022 بعد حوالي سنتين من اآلن سيكون األفضل في 
كل شيء، وهو ما أكدت عليه يورو سبورت األوروبية 

أيضا في تقريرها التفصيلي عن زيارة إنفانتينو إلى الدوحة 
والقيام بجولة في إستاد البيت المونديالي.
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أعلن كل من اتحاد كرة القدم واللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث عن شراكة إستراتيجية مع اتحاد أمريكا الشمالية 
والوسطى والكاريبي لكرة القدم )الكونكاكاف(، قبل 

نحو عامين من انطالق منافسات بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022.

وستشهد الشراكة بين الجانبين قيام االتحاد القطري 
لكرة القدم واللجنة العليا بدور مهم على كافة مستويات 
كرة القدم والرياضة بوجه عام في منطقة الكونكاكاف، 

وتقديم برامج طويلة األجل ضمن أنشطة كرة القدم من 
أجل التنمية في أنحاء المنطقة.

ويشمل هذا التعاون مشاركة منتخبنا الوطني في 
نسختي 2021 و2023 من كأس الكونكاكاف الذهبية، 

وهي البطولة األهم في كرة القدم على مستوى 
المنتخبات بالمنطقة، ليسّجل منتخب قطر مشاركته 

األولى في هذه البطولة في يوليو المقبل، بعد تأكد 
مشاركته الثانية في العام القادم في بطولة كوبا 

أمريكا، البطولة األبرز لمنتخبات أمريكا الجنوبية، وهو 
ما يعد عالمة فارقة في خطة تطوير كرة القدم في 

قطر ضمن االستعدادات الستضافة المونديال، وإعداد 
المنتخب القطري لخوض المباراة االفتتاحية للمونديال 

في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2022.

وتتضمن الشراكة أيضًا تنظيم الجيل المبهر، برنامج 
المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا، وبرنامج نيكست 

بالي التابع للكونكاكاف، أنشطة كرة القدم من أجل 
التنمية في دول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، 

إذ سيركز هذا التعاون على إعداد مدربي المجتمع، 
بما سيعود بالفائدة على آالف الشباب في أنحاء هذه 

المنطقة، والمساعدة في ترك إرث إنساني دائم لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وبحسب القرعة من المقرر أن يفتتح األدعم مشواره 
في الكأس الذهبية يوم 13 يوليو القادم بمواجهة 
هندوراس حيث أنه من الطبيعي أن تكون المباريات 
بالنسبة لرابع المجموعة من أعلى ألسفل، وبالتالي 

ستكون االفتتاحية لألدعم أمام منتخب هندوراس صاحب 
التصنيف األول، ثم المواجهة الثانية أمام بنما ويختتم 

المرحلة األولى بمنتخب غرينادا.

وتعليقا على هذه المشاركة أكد سعادة الشيخ حمد 
بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كرة القدم 

قائال: ُتعتبر بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية إحدى 
المنافسات العالمية المرموقة، ونحن سعداء بدعوة 

منتخبنا الوطني إلى المشاركة في نسختي 
2021 و2023 من البطولة". 

وأضاف سعادته: "سيفصل بين مشاركة ’األدعم’ في 
البطولة العام القادم وبين انطالق بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022™ سبعة عشر شهرًا، وعليه ستكون 
تلك فرصة مميزة لمنتخبنا الوطني في إطار استعداداته 
لخوض مباراته االفتتاحية في المونديال يوم 21 نوفمبر 

 .2022

لقد كان الفوز بلقب بطولة كأس آسيا 2019 إنجازًا 
هامًا في خطتنا لتطوير كرة القدم في قطر، وسنتوجه 
للمشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية ونحن على 

أتم االستعداد للتنافس مع أفضل الفرق في دول أمريكا 
الشمالية والوسطى والكاريبي".

ألول مرة في تاريخه
األدعم يشارك في 

الكأس الذهبية 
لكرة القدم

ص.37ص.36



خطوة على طريق 
اإلعداد لتنظيم 
مونديال 2022

استضافة دوري 
أبطال آسيا ...  نجاح 

قطري جديد
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نجحت دولة قطر في استضافة منافسات دوري أبطال 
آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، في الفترة من 14 
سبتمبر إلى 3 أكتوبر الماضيين، وهو ما مّثل عودة 
آمنة ألنشطة كرة القدم القارية بعد تعليقها في 

مارس الماضي بسبب التحديات التي فرضها انتشار 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( في أنحاء 

العالم.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 15 فريقًا من قطر 
والعراق وإيران وأوزبكستان والسعودية واإلمارات، 

الستئناف ما تبقى من مباريات مرحلة المجموعات حتى 
مباراة نصف النهائي بإجمالي 36 مباراة، للفوز بمقعد 
غرب القارة في نهائي البطولة األعرق على مستوى 

األندية في آسيا.

وجاءت المنافسات بمثابة خطوة هامة على طريق 
استعدادات قطر الستضافة المونديال، وفرصة لتجربة 

الخطط التشغيلية لثالثة من مالعب بطولة كأس العالم 
وهي إستاد الجنوب، وإستاد خليفة الدولي، وإستاد 

المدينة التعليمية، والوقوف على جاهزيتها قبل انطالق 
منافسات البطولة في عام 2022.

وفي إطار الجهود الرامية إلى  ضمان سالمة الجميع؛ 
عملت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة مع وزارة الصحة 
العامة، واالتحاد القطري لكرة القدم، واالتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم، التخاذ تدابير وقائية صارمة تفرض التحرك 
اآلمن لجميع المشاركين في البطولة ضمن نطاق محدود 

يقتصر على مقار اإلقامة ومالعب التدريب والمالعب.
وشملت اإلجراءات االحترازية خضوع جميع المشاركين 

لفحص "كوفيد - 19"، حيث بلغ عدد فحوصات "كوفيد 
- 19" التي أجرتها السلطات الصحية في قطر لجميع 

الالعبين واإلداريين وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة على 
مدى عشرين يومًا أكثر من 7900 فحص، بهدف الكشف 
المبكر عن المصابين بالفيروس، ولم تتجاوز نسبة الحاالت 

اإليجابية المسجلة 1.7 %.

وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الوهاب المصلح، 
مستشار وزير الصحة العامة لشؤون الرياضة والطوارئ 

"ال شك أن دوري أبطال آسيا بطولة كبيرة، فقد شهدت 
مشاركة قرابة نصف عدد الفرق التي ستشارك في 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي الوقت الذي 
نتطلع فيه إلى أن يتجاوز العالم أزمة كورونا في أقرب 

وقت ممكن؛ إال أن النجاح الذي حققناه في تنظيم 
مباريات دوري أبطال آسيا منحنا مزيدًا من الثقة في 

قدرتنا على استقبال المشجعين والالعبين في أي بطولة 
كبرى على طريق اإلعداد الستضافة النسخة المقبلة 

من كأس العالم، وخالل البطولة نفسها في غضون نحو 
عامين من اآلن".

ومن جانبه أشاد أفازبيك بير ديكولوف، نائب مدير دائرة 
المسابقات وفعاليات كرة القدم في االتحاد اآلسيوي، 

بقرار اختيار قطر الستئناف منافسات البطولة، وقال: 
"باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات ضمنت سالمة الجميع، 

نجحت قطر في توفير ثالثة عناصر أساسية لنجاح استضافة 
أي بطولة، وهي إستادات ومالعب تدريب ومقار إقامة 
بمستوى عالمي. وعندما اختبرنا هذه المرافق المتطورة 

عن قرب خالل البطولة أصبحنا أكثر ثقة في قدرة قطر 
على استضافة نسخة استثنائية من المونديال في 2022.



واصل البطل القطري العالمي للراليات ناصر العطية 
تحقيق األلقاب والبطوالت ونجح في إضافة بطولة 

جديدة لسجل البطوالت التي حصل عليها من قبل، 
وهي بطولة رالي األندلس الصحراوي .  

وتوج العطية بلقب الرالي الذي أقيم على مدار خمسة 
أيام وبمشاركة 55 سائقا في فئة السيارات من أبرز 

أبطال العالم والمشاركين في رالي داكار الدولي 2021، 
وذلك بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة الرابعة 

والختامية.

واستحق العطية التتويج بلقب الرالي بصحبة مالحه 
الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة /تويوتا 

هايلوكس/، صدارة الترتيب العام للرالي بزمن إجمالي 
قدره 8.59.09 ساعات، وبفارق 3.14 دقيقة عن 

اإلسباني كارلوس ساينز الذي جاء في المركز الثاني 
بزمن إجمالي قدره 9.02.23 ساعات.

أعرب ناصر العطية عن سعادته بالفوز بلقب رالي األندلس 
الصحراوي، مشيرا إلى  أن هذا التتويج سيكون بمثابة 

الدافع القوي قبل مشاركته في رالي داكار في شهر 
يناير المقبل والذي يسعى من خالله للمنافسة على لقب 

الرالي األصعب.

وقال العطية: يعتبر رالي األندلس الصحراوي من أمتع 
الراليات التي شاركت فيها وقد كانت المنافسة قوية 
ومثيرة بين نجوم هذه الرياضة، وقد حالفني التوفيق 
بإحراز لقب هذا الرالي الذي يقام ألول مرة بمشاركة 

نجوم الراليات العالمية، مبينا أن هذا الرالي يعتبر أفضل 
استعداد للمشاركين في رالي دكار ألن تضاريس المنطقة 

تشابه تضاريس رالي دكار الذي سيقام في السعودية 
.2021

واصل تحقيق 
االنجازات وحصد 

األلقاب
ناصر العطية بطاًل 

لرالي األندلس
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قررت اللجنة التنظيمية للسباحة لدول مجلس التعاون 
الخليجي، ترحيل البطوالت المقرر إقامتها العام 

الجاري لتقام في العام 2021، وبذلك تستضيف دولة 
قطر البطولة الثامنة والعشرين لأللعاب المائية خالل 

شهر أغسطس  المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن البطولة السادسة عشرة للسباحة 
في المجرى القصير ستقام في شهر فبراير المقبل، 

على أن تقام البطولة الثامنة عشرة للسباحة في المياه 
المفتوحة في شهر أكتوبر 2021.

وكانت اللجنة التنظيمية للسباحة لدول مجلس التعاون 
الخليجي، قد عقدت اجتماعا لها عبر االتصال المرئي 

برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس االتحاد العماني 
للسباحة ورئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة ومن 

ضمنهم طالل محمد الدرويش أمين السر العام لالتحاد 
القطري للسباحة.

وقد تم في االجتماع مناقشة العديد من المواضيع 
المدرجة على جدول األعمال حيث جرى اعتماد محضر 
االجتماع السابق رقم 65 الذي عقد في الكويت في 

السابع من سبتمبر 2019، كما ناقشت اللجنة برنامجها 
وأنشطتها لعام 2021 حيث تم االتفاق على ترحيل 

البطوالت المقررة إقامتها العام 2020 لتقام العام 
المقبل 2021.

كما جرى خالل االجتماع استعراض الرسائل الواردة إلى 
اللجنة من األمانة العامة واالتحادات الخليجية األعضاء، 

وتم اختيار محمد الساحلي المكلف بأعمال الخبير الفني 
باالتحاد العماني للسباحة ليكون منسقا فنيا للجنة 

التنظيمية.

قطر تستضيف 
البطولة الخليجية 

لأللعاب المائية 
2021
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