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المحتوى
كلمة سعادة رئيس اللجنة األولمبية القطرية

 سمو األمير يستقبل أبطال قطر في أولمبياد طوكيو 2020
سمو األمير يمنح البطل عبد الرحمن عبد القادر وسام الوجبة 

سمو الشيخ جاسم بن حمد يستقبل أبطال أولمبياد “طوكيو 2020”
مشاركة األدعم في أولمبياد طوكيو 2020 - األدعم يسّطر تاريخًا أولمبيًا جديدًا 

 الشيخ جوعان: ميداليات أولمبياد “طوكيو 2020” انطالقة جديدة للرياضة القطرية
 تأهل أدعم الطائرة إلى نهائيات كأس العالم للمرة األولى

6 ميداليات ألدعم الرماية في منافسات البطولة العربية
أدعم التريياثلون ’الثالثي‘ يحصد ذهبية وفضية في البطولة العربية بمصر

األدعم يحرز 5 ميداليات في البطولة اآلسيوية للتايكواندو
 العبة األدعم أمل محمد تتوج بذهبية وبرونزية في البطولة اآلسيوية للرماية الهوائية

أبطال القوى القطرية يحرزون سبع )7( ميداليات بالبطولة العربية في تونس
 تكريم الشيخ جوعان لمنتخبي كرة الطاولة والسباحة

 استقبال األمين العام للبعثة القطرية البارالمبية
 اللجنة األولمبية القطرية تعقد ورشة عمل إلعداد المنتخبات آلسياد 2030 مع رؤساء األندية الرياضية

 اللجنة األولمبية القطرية تعلن عن إطالقها مبادرة “مجلس شباب األدعم”
 اللجنة األولمبية القطرية تستضيف معسكرا للفريق األولمبي لالجئين

 المنتخب القطري للسباحة يتوج بلقب الفئات السنية في البطولة الخليجية لأللعاب المائية
 الدوحة عاصمة الرياضة: بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات “قطر 2021”

 ”STAR CONTENDER“ بطولة محترفي كرة الطاولة 
خليل المهندي سادس رئيس يعتلي الهرم اآلسيوي لكرة الطاولة

 البرازيلي كالديرانو ينتزع ذهب الفردي واليابان تهيمن على البقية في بطولة
WTT STAR CONTENDER الدولية

زوجي األدعم يحجز مقعده في كأس العالم
 مشاركة األدعم في بطولة الكأس الذهبية - أمريكا

 دورات ومحاضرات مهمة للجنة القطرية لمكافحة المنشطات
 منشآت رياضية: افتتاح استاد الثمامة

 األكاديمية األولمبية القطرية أفضل مركز تعليمي في قطر لعام 2021
 حوار مع معتز برشم 

اللجنة األولمبية القطرية توقع مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا 
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كانت الرياضة القطرية على موعد في الصيف 
الماضي مع إنجاز تاريخي غير مسبوق في دورة 

األلعاب األولمبية الصيفية في نسختها الثانية 
والثالثين، طوكيو 2020، من خالل حصول بطلينا 

فارس إبراهيم ومعتز برشم على ميداليتين ذهبيتين، 
باإلضافة إلى  فوز المنتخب القطري للكرة الطائرة 

الشاطئية بالميدالية البرونزية التي كانت األولى 
للعرب في رياضة جماعية.

لقد كانت المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، 
هي األفضل في تاريخ الرياضة القطرية حيث وضعت 

الميداليات الثالث قطر في المرتبة األولى عربيًا، 
وفي المركز الحادي واألربعين في جدول الترتيب 
العام، وهو ما يشكل قفزة كبيرة تعكس التطور 

المستمر في مستوى الرياضة القطرية.

كما نجح البطل القطري عبد الرحمن عبد القادر في 
الظفر بالميدالية البرونزية لمسابقة دفع الجلة فئة 

F34، في دورة األلعاب البارالمبية، طوكيو 2020، 
وهو أيضا إنجاز كبير يعكس قدرات هذا البطل الذي 

سبق له الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد 
ريو 2016.

وال شك في أن النتائج المبهرة التي تحققت 
في دورة ألعاب طوكيو 2020 ودورة األلعاب 
البارالمبية، لم تأت من فراغ وإنما كانت حصيلة 

الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة 
من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، وتخطيط وجهود قيادات 
سابقة توالت على اللجنة األولمبية القطرية، 

 باإلضافة إلى  العمل الكبير الذي تقوم به
االتحادات الرياضية.

وال يفوتني أيضا أن أشير إلى  اإلنجاز الكبير 
والمتمثل في تأهل المنتخب القطري للرجال للكرة 
الطائرة للمرة األولى في تاريخه إلى  بطولة العالم 

المقرر إقامتها في روسيا العام القادم 2022، 
وهو التأهل الذي تحقق بعد النتائج المتميزة التي 

حققها المنتخب في مشاركاته األخيرة وتقدمه في 
التصنيف العالمي للمنتخبات وصوال إلى  المركز 

العشرين في تصنيف شهر سبتمبر الماضي.

ومع طي صفحة المشاركة األولمبية، شرعت 
اللجنة األولمبية القطرية في تنفيذ استراتيجية 

إعداد المنتخبات الوطنية لدورة األلعاب اآلسيوية 
الحادية والعشرين، الدوحة 2030، حيث جاء وضع 
هذه االستراتيجية في إطار حرص اللجنة األولمبية 

القطرية على إعداد خطة متكاملة لتحضير المنتخبات 
والرياضيين القطريين بالصورة المثلى التي تضمن 

 لهم تحقيق أفضل النتائج الممكنة في آسياد
الدوحة 2030.

كما تمضي قطر بخطى ثابتة في استعداداتها 
الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، 

ومع بدء العد التنازلي النطالق الحدث العالمي، جاء 
تدشين مالعب "الثمامة" و"974" )راس أبو عبود 

سابقًا( و"لوسيل"، لتستكمل قطر أعمال البناء في 
المالعب الثمانية التي ستستضيف مباريات البطولة 

 ولتؤكد مرة
أخرى للعالم جاهزيتها لتنظيم نسخة مميزة 
 واستثنائية للمونديال األول الذي يقام في

منطقة الشرق األوسط.

جوعان بن حمد آل ثاني
   رئيس اللجنة األولمبية القطرية
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استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى بالديوان األميري، 

بعثة فريق قطر )األدعم( المتوج بميداليتين 
ذهبيتين في الوثب العالي ورفع األثقال، 

وبميدالية برونزية في الكرة الطائرة الشاطئية 
في دورة األلعاب األولمبية الصيفية، طوكيو 

.2020 

وفي بداية المقابلة، هنأ سمو األمير المفدى، 
أبطال فريق قطر والجهازين اإلداري والفني، على 

النتائج التي حققها أبطال قطر خالل الدورة، مؤكدا 
على ضرورة الحرص على استكمال المسيرة نحو 

تحقيق المزيد من اإلنجازات والبطوالت الرياضية في 
المستقبل.

 سمو األمير يستقبل أبطال قطر
في أولمبياد طوكيو 2020

 كما منح سمو األمير وسام الوجبة للبطل األولمبي
معتز برشم، تقديرا إلنجازه التاريخي بتحقيقه ثالث 
 ميداليات متتالية في مشاركاته األولمبية وتمثيله

المميز للرياضة القطرية. 

ومن جانبهم، عّبر أبطال فريق قطر )األدعم( عن 
شكرهم لسمو األمير على ما يوليه سمّوه للرياضيين 

القطريين من عناية خاصة ودعم كامل، معتبرين 
تكريم البطل األولمبي معتز برشم تكريما لكل 

الرياضيين في دولة قطر، ومؤكدين حرصهم على 
تحقيق المزيد من اإلنجازات المستقبلية وإعالء راية 

الوطن في المحافل الرياضية العالمية.
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 سمو األمير
 يمنح البطل
 عبد الرحمن
 عبد القادر

وسام الوجبة

منح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى، وسام الوجبة للبطل عبد 

الرحمن عبد القادر تقديرا لما حققه من إنجاز في 
دورة األلعاب البارالمبية، طوكيو 2020، بحصوله 
على الميدالية البرونزية في مسابقة رمي الجلة. 

وهنأ سمو األمير المفدى البطل وأعضاء البعثة 
البارالمبية لفريق قطر ،األدعم، على النتائج التي 

حققوها خالل مشاركتهم في دورة األلعاب 
البارالمبية، طوكيو 2020، متمنيا لهم مزيدا من 

اإلنجازات الرياضية.

ومن جانبهم عبر أعضاء البعثة عن شكرهم وامتنانهم 
لسمو األمير على ما يوليه من عناية ودعم للرياضة 

في قطر، مؤكدين حرصهم على السعي إلى تحقيق 
المزيد من اإلنجازات المستقبلية في البطوالت 

الرياضية العالمية، وذلك خالل استقبال سموه لهم 
في الديوان األميري.

حضر االستقبال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية.
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تقدم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل 
الشخصي لسمو األمير، مستقبلي بعثة فريق 
قطر’األدعم‘ المتوج بميداليتين ذهبيتين في 

الوثب العالي ورفع األثقال، وميدالية برونزية 
في الكرة الطائرة الشاطئية في دورة األلعاب 

األولمبية الصيفية، طوكيو 2020، برئاسة سعادة 
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 
األولمبية القطرية، بمطار الدوحة الدولي.

وهنأ سمو الممثل الشخصي لألمير، أبطال فريق 
قطر على هذا اإلنجاز الكبير، مشيدًا باألداء المميز 

والروح الرياضية العالية التي تحلى بها أبطال الفريق 
في األولمبياد، متمنيًا لهم التوفيق في البطوالت 

الرياضية الدولية القادمة.

وكان في االستقبال عدد من أصحاب السعادة 
الوزراء وكبار المسؤولين ومنتسبي اإلعالم.

سمو الممثل 
الشخصي لألمير 

يستقبل أبطال 
أولمبياد طوكيو 

2020
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سطر جديد من اإلنجازات تّمت كتابُته في 
صفحات الرياضة القطرية بتسجيل أبطال 

األدعم أكبر حصيلة في تاريخ مشاركات قطر 
بدورات األلعاب األولمبية، بعد إحراز ثالث ’3‘ 
ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 للمرة 

األولى، وتصدرت قطر الدول العربية في إنجاز 
تاريخي غير مسبوق بطوكيو بعد أن حلت في 

المركز الحادي واألربعين على الئحة ترتيب 
الميداليات برصيد 3 ميداليات

تصدر العرب في دورة طوكيو 
2020 بذهبيتين وبرونزية

األدعم يسّطر تاريخًا أولمبيًا جديدًا 
 

 وافتتح الرباع المميز فارس إبراهيم سجل
اإلنجازات القطرية في ألعاب طوكيو األولمبية 

 بعد أن حصل على الميدالية الذهبية في وزن
 96 كلغ ضمن مسابقة رفع األثقال.
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وكانت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب البطل 
التاريخي معتز برشم في الوثب العالي بارتفاع 

2.37م فحصل على الذهبية بالُمشاركة مع البطل 
اإليطالي جيانماركو تامبيري بعد أن وافق الحكم 

على اقتراح برشم بمنح الذهبية للبطلين في 
لقطة تاريخية تجسد معنى الروح الرياضية في 

األولمبياد. 

وكان ختامها مسكا عندما تمكن الثنائي القطري 
شريف يونس، وأحمد  تيجان من إحراز الميدالية 
البرونزية في ُمسابقة الكرة الطائرة الشاطئية 

وهي أول ميدالية عربية في لعبة غير فردية في 
تاريخ األولمبياد. 

ويعد إنجاز بطلنا األولمبي معتز برشم األبرز في 
هذه النسخة فبعد إحرازه برونزية 2012 وفضية 

2016، ارتقى معتز برشم صاحب ثاني أعلى قفزة 
في التاريخ )2.43م(، إلى  المعدن األغلى بنيله 

ذهبية الوثب العالي. 

أّما بطلنا فارس إبراهيم فقد استحق الميدالية 
الذهبية خاصة أنه خالل تحضيراته لألولمبياد، حقق 
أرقاما مميزة تجعله مرشحًا للمنافسة على اللقب 

األولمبي، وترجمها في النهائيات متفوقا بمجموع 
402 كلغ )177 خطفا و225 نترا( محققا رقما 

أولمبيا جديدًا. 

اإلنجازات التي تحققت في أولمبياد طوكيو القت 
 إشادة كبيرة من المسؤولين رفيعي المستوى
 حيث أشاد حضرُة صاحب الّسمّو الّشيخ تميم بن

حمد آل ثاني أمير البالد الُمفّدى باإلنجاز التاريخي 
في تغريدة له على حساب سموه قال فيها: 

"سعداء بالنتائج التاريخية التي حققها فريقنا بفوزه 
بالذهبيتين والبرونزية. نبارك لألدعم وللجنتنا األولمبية 

هذه النتائج المشّرفة في مشاركتهم في أولمبياد 
طوكيو 2020".

من جانبه، أّكد سعادُة الّشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية، أنَّ اإلنجاز التاريخي 
القطري في دورة األلعاب األولمبية الصيفية في 
نسختها الثانية والثالثين، طوكيو 2020، جاء ثمرة 
للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة القطرية من 
حضرة صاحب الّسمّو الّشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد الُمفّدى. وأضاف سعادته: "إّن المشاركة 
في أولمبياد طوكيو 2020 تعتبر األفضل في تاريخ 

الرياضة القطرية من خالل النتائج المتميزة" منوًها 
بأّن المشاركات القطرية في الدورات األولمبية 
تشهد صعوًدا في مستوى الميداليات والترتيب، 

وهو ما يعكس إيجابية المشاركة القطرية وتطّور 
مكانتها على الصعيد العالمي. وأوضح رئيس اللجنة 

األولمبية أن الميداليات الثالث التي تحققت في 
دورة األلعاب األولمبية األخيرة ستكون انطالقة 
جديدة للرياضة القطرية، مشيًرا إلى  طي صفحة 

طوكيو 2020، وبدء العمل في تقييم المشاركة 
 من الجوانب اإلدارية والفنية من أجل ضمان

 التفوق في البطوالت واالستحقاقات المقبلة
للفرق القطرية.
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أبطال األدعم 
جاهزون لتحقيق 

المزيد من 
اإلنجازات

برونزية البارالمبية ترفع طموحات 
أبطال ذوي االحتياجات الخاصة 

رفعت الميدالية البرونزية التي حققها بطلنا عبد 
الرحمن عبد القادر، في منافسات رمي الجلة 

في دورة األلعاب البارالمبية المؤجلة، "طوكيو 
2020"، سقف طموحات أبطال  ذوي االحتياجات 

الخاصة، إلحراز المزيد من األلقاب في كافة 
المستويات. ومنح حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وسام 
الوجبة للبطل عبد الرحمن عبد القادر تقديرًا إلنجازه 

في دورة األلعاب البارالمبية، طوكيو 2020، 
 بحصوله على الميدالية البرونزية. 

وهنأ سمو األمير المفدى البطل وأعضاء البعثة 
البارالمبية لفريق قطر ’األدعم‘ على النتائج التي 

حققوها خالل مشاركتهم في دورة األلعاب 
البارالمبية، متمنيا لهم مزيدا من اإلنجازات الرياضية. 

وينتظر أبطال ذوي االحتياجات الخاصة المزيد من 
االستحقاقات في العام المقبل، في طريق البحث 

عن إنجازات جديدة ترصع مشوارهم الحافل، حيث 
ينتظر أن يشارك أبطال  قطر في األلعاب البارالمبية 

لغرب آسيا في البحرين والتي تقام خالل شهري 
فبراير ومارس 2022، وستكون بداية مهمة ألبطالنا 

حيث ستكون بمثابة االستعداد القوي لهم قبل 
المشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية  في الصين 

خالل شهر أكتوبر "هانغتشو 2022"، وهي البطولة 
التي ستعقب دورة األلعاب اآلسيوية 2022 المقررة 

 خالل الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022. 

كما ينتظر أبطاَل األدعم عدٌد من البطوالت التأهيلية
لدورة األلعاب اآلسيوية التي ضمن المشاركة

فيها نجما األدعم عبد الرحمن عبد القادر وسارة
مسعود بعد أن حققا األرقام التأهيلية، ويسعى
االتحاد القطري لذوي االحتياجات الخاصة، إلى

عدد المشاركين من أبطالنا في البطوالت
المقبلة السيما دورة األلعاب اآلسيوية، من خالل
تجهيزهم وإقامة المعسكرات التدريبية التي يتم 

التحضير لها ضمن برنامج إعداد أبطالنا لالستحقاقات 
المقبلة، السيما بطولة العالم في اليابان العام 

القادم في حال إقامتها. وكان العبنا عبد الرحمن 
عبد القادر أول رياضّي قطري يحقق ميدالية بارالمبية 

في تاريخ قطر عندما حقق الميدالية الفضية في 
رمي الجلة في ألعاب "ريو 2016"، وفاز أيضا 

بالميدالية الذهبية في رمي الجلة في بطولة العالم 
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة التي استضافتها لندن 

في 2017، باإلضافة إلى ذهبية دورة األلعاب 
اآلسيوية "إنشون 2014".

 
كما أنهت العبة األدعم لرمي الجلة سارة مسعود 
مشاركتها في األلعاب البارالمبية طوكيو 2020 

 محققة أفضل رقم لها في الموسم بمسافة
 5 أتار و42 سنتمترًا. 

وتعد بطلة األدعم أول العبة قطرية تحقق ميدالية 
بارالمبية للسيدات في تاريخ قطر بعد أن أحرزت 

الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة 33 
ضمن منافسات دورة األلعاب البارالمبية ريو 2016 
بالبرازيل، كما حققت الميدالية الفضية في بطولة 
العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في لندن عام 
2017، باإلضافة إلى الميدالية الذهبية في رمي 
الجلة ورمي القرص في دورة األلعاب اآلسيوية  

لذوي اإلعاقة إنشون 2014، والميدالية الفضية في 
دورة األلعاب اآلسيوية  البارالمبية، جاكرتا 2018.

ص.17ص.16
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الشيخ جوعان: 
ميداليات 

أولمبياد طوكيو 
2020، انطالقة 

جديدة للرياضة 
القطرية

ص.19ص.18

أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية، أن اإلنجاز التاريخي 

القطري في دورة األلعاب األولمبية الصيفية 
في نسختها الثانية والثالثين، طوكيو 2020، 

بالحصول على ميداليتين ذهبيتين وميدالية 
برونزية، جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به 

الرياضة القطرية من حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.

وقال سعادته، في لقاء صحفي مع وسائل اإلعالم 
القطرية، إن المشاركة التي ضمت 15 بطال من 

ضمنهم العبتان في 7 رياضات، كانت متميزة 
وناجحة وتعتبر األفضل في تاريخ الرياضة القطرية 

حيث حققت قطر ألول مرة ميداليتين ذهبيتين للرباع 
فارس إبراهيم في رفع األثقال )وزن 96 كلغ( 

والبطل معتز برشم في الوثب العالي، باإلضافة 
إلى  فوز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية 

بالميدالية البرونزية التي تعتبر الميدالية األولى 
للعرب في رياضة جماعية في مستوى الدورات 

األولمبية، ما جعل قطر تحتل، بفضل ميدالياتها 
 الثالث، المرتبة األولى عربيا، والمركز 41 على

الئحة جدول الترتيب العام للدول المشاركة.

وأوضح سعادته أن الهدف من المشاركة في 
أولمبياد طوكيو 2020 لم يكن يرمي إلى تحقيق 

الميداليات فقط، بل أيضا لصقل مواهب األبطال  
الصاعدين، حيث كان االحتكاك والتنافس مع 

نخبة أبطال  العالم عامال مهما في بناء جيل جديد 
للمنتخبات القطرية، منوها بأن اإلنجاز القطري يرجع 
إلى  الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة القطرية 

من صاحب السمو أمير البالد المفدى، الداعم األول 
للرياضة، كما يعد هذا اإلنجاز ثمرة تخطيط وجهود 

منذ سنوات طويلة حتى قبل توليه رئاسة اللجنة 
األولمبية، متوجها بالشكر للقيادات السابقة التي 

توالت على اللجنة األولمبية القطرية. 

ولفت سعادة رئيس اللجنة األولمبية القطرية 
إلى  أنه تم بعد نهاية أولمبياد ريو 2016، 

تقييم المشاركة القطرية والشروع بوضع الخطة 
االستراتيجية للجنة األولمبية القطرية )-2022

2017( بعوامل رئيسية ثالثة: ضمان التفوق الرياضي، 
وإحياء القيم األولمبية، وزيادة ممارسة الرياضة، 

وذلك بهدف تحقيق نتائج إيجابية في مختلف 
البطوالت والمحافل الدولية، مشيدا في هذا الصدد 

بجهود األمانة العامة للجنة األولمبية القطرية 
في متابعة الخطط والبرامج الموضوعة، إلى  

جانب العمل المتميز لالتحادات الرياضية في إعداد 
األبطال  وتهيئة برامج اإلعداد الالزمة لهم، فضال 

عن عمل الوفد اإلداري في األولمبياد عبر تنسيقه 
مع الجهات المعنية في طوكيو واللجنة المنظمة 

لتوفير أفضل الظروف وتذليل كافة الصعوبات 
لـ"األدعم" لتحقيق النتائج المرجوة.

كما أشاد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، 
أيضا بالعطاء الكبير للرياضيين، وتحليهم بروح 

اإلصرار والمسؤولية لتشريف الرياضة القطرية في 
المحفل الرياضي األكبر عالميًا، مبّينا أن الطموح 

قبل المشاركة في طوكيو 2020 كان يتمثل في 
كتابة تاريخ جديد للرياضة القطرية من خالل تحقيق 

أول ميدالية ذهبية أولمبية بعد الحصول على خمس 
ميداليات )1 فضية و4 برونزيات( في الدورات 

السابقة، وإحراز مركز ضمن المراكز الخمسين األولى، 
وبالفعل تحقق الطموح من خالل الميدالية الذهبية 

األولى التي أحرزها فارس إبراهيم والتي كانت 
في الواقع فاتحة خير، حيث تبعها مباشرة تحقيق 

معتز برشم للميدالية الذهبية الثانية، وبعد ذلك كان 
الرهان على منتخب الكرة الطائرة الشاطئية الذي 

كان مرشحا قويا للحصول على ميدالية في ظل 
نتائجه المتميزة في الفترة األخيرة وتصدره للتصنيف 

العالمي، وبالفعل، لم يخيب المنتخب الظن ونجح 
في تحقيق الميدالية البرونزية التي تعتبر األولى 

عربيا في مستوى األلعاب الجماعية كما حلت قطر 
في المركز 41. 

وشدد سعادته على أن بقية الرياضيين لم يقّصروا 
أيضا حيث قدموا مستويات جيدة، قائال "ننظر إلى  

أن هذه المشاركة كانت بداية مبشرة لما هو أفضل 
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 في المستقبل، وهناك برامج قائمة على تطوير
هذه الكوادر بالتعاون مع االتحادات الرياضية، 

وبشكل عام يمكن القول إن األدعم قدم مشاركة 
استثنائية من خالل النتائج المتميزة".

 
وبخصوص وجود خطط إلعداد أبطال أولمبيين 

بمستوى معتز برشم وفارس إبراهيم قادرين على 
إحراز الميداليات وتحقيق اإلنجازات في البطوالت 

القادمة، أوضح سعادة الشيخ جوعان بن حمد 
آل ثاني أن الميداليات الثالث التي تحققت في 

أولمبياد طوكيو 2020 ستمّثل بإذن اهلل انطالقة 
جديدة للرياضة القطرية بشكل عام، مبّينا أن صناعة 

األبطال األولمبيين تحتاج إلى  عمل كبير وإلى  
 وجود مواهب قابلة للصقل والتطوير للوصول

 إلى المستويات العالمية والمنافسة بالتالي
في الدورات األولمبية.

وقال سعادة رئيس اللجنة األولمبية القطرية: "نحن 
نمتلك في قطر كوادر ومواهب تبشر بالخير في 

أكثر من لعبة، وسوف نعمل جاهدين بالتعاون مع 
االتحادات الرياضية وأكاديمية التفوق الرياضي 

)أسباير( على صقل الفئات السنية وتسخير كافة 
اإلمكانات لالرتقاء بمستوياتها والوصول بها إلى  

العالمية أسوة بمعتز وفارس، ولن ندخر في الوقت 
نفسه جهدا من أجل أن نشاهد رياضيين قطريين 

آخرين على منصات التتويج في دورة األلعاب 
األولمبية المقبلة بعد ثالث سنوات بالرغم من أن 
المهمة لن تكون سهلة، إال أننا على ثقة بأن ذلك 

ممكن ألننا دائما نمتلك العزيمة واإلرادة على 
تحقيق النجاح".

كما أشار سعادته إلى  أنه قد تّم طي صفحة 
طوكيو، وبدأ العمل في تقييم المشاركة القطرية 

من الجوانب اإلدارية والفنية من أجل ضمان 
التفوق في البطوالت واالستحقاقات المقبلة 

للمنتخبات القطرية، مبينا أنه جرت العادة على أنه 
بعد المشاركة في الدورات المجّمعة، يكون هناك 

تقييم لمستوى المشاركة من جميع الجوانب من 
أجل تطوير اإليجابيات وتدارك السلبيات إن وجدت، 

والجميع مسؤول عن مهامه ويعمل على تحقيق 
رؤية اللجنة األولمبية القطرية ورسالتها بما يتوافق 

مع استراتيجيتها.



تأهل أدعم 
الطائرة إلى 

نهائيات كأس 
العالم للمرة 

األولى 

حسم المنتخب القطري للكرة الطائرة تأهله للمرة 
األولى في تاريخه إلى نهائيات بطولة كأس 
العالم 2022 المقرر إقامتها في روسيا خالل 
الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر من 

 العام القادم، عن طريق التصنيف العالمي.

واكتملت المقاعد األربعة والعشرون في بطولة 
العالم بعد انتهاء كافة التصفيات المؤهلة، وتم 

 حسم االثني عشر منتخبا المتأهلة إلى البطولة
عن طريق التصنيف العالمي ومن بينها قطر.

 وأعلن االتحاد الدولي للكرة الطائرة أن منتخب
قطر جاء في المركز العشرين في التصنيف العالمي 

برصيد 166 نقطة، وذلك ضمن تصنيف المنتخبات 
لشهر سبتمبر الماضي، ليضمن بذلك أحد المقاعد 

االثني عشر التي يتأهل أصحابها إلى البطولة 
 العالمية عبر التصنيف.

وجاء احتالل منتخب قطر للمركز العشرين في 
التصنيف العالمي للمنتخبات بعد نتائجه المميزة 

خالل السنوات األربع الماضية، حيث حقق لقب كأس 
النخبة اآلسيوية  في نسختها السادسة التي جرت 
منافساتها في الصين تايبيه، تايوان، باإلضافة إلى 

حصوله على المركز الرابع في آسياد جاكرتا 2018، 
فضال عن نتائجه في التصفيات اآلسيوية  المؤهلة 

إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك قبل تفشي 
 جائحة فيروس كورونا.

واحتل منتخب قطر المركز الثالث آسيويا في 
 التصنيف العالمي لمنتخبات الكرة الطائرة خلف
كل من منتخب إيران العاشر عالميا برصيد 258 

نقطة، ومنتخب اليابان الحادي عشر عالميًا برصيد 
 252 نقطة، كما احتل أيضًا المركز الثالث عربيًا
 خلف كل من منتخب تونس الرابع عشر عالميًا 
 برصيد 189 نقطة، ومنتخب مصر التاسع عشر

 عالميًا برصيد 167 نقطة.

 ومن المقرر أن يحضر السيد علي غانم الكواري
رئيس االتحاد القطري للكرة الطائرة ونائب رئيس 

االتحاد اآلسيوي، قرعة البطولة في روسيا بعد 
اكتمال المقاعد األربعة وعشرين في الحدث 
 العالمي اثر انتهاء كافة التصفيات، إذ يتأهل

 أول 12 منتخبا في التصنيف العالمي إلى بطولة
 العالم الستكمال المقاعد المتبقية، وذلك بعد

 حذف المنتخبات المتأهلة بالفعل.

وأوضح الكواري أن االتحاد سيعمل خالل الفترة 
المقبلة على إعداد المنتخب بصورة جيدة لتقديم 

صورة مشرفة للعرب مع منتخبي تونس ومصر في 
نهائيات كأس العالم، الفتا إعداد برنامج متكامل 
للمنتخب من معسكرات تدريبية قوية ومباريات 
دولية على أعلى مستوى الكتساب المهارات 

 والخبرات. 

واعتبر أن تأهل منتخب قطر لنهائيات كأس العالم 
للمرة األولى في تاريخه جاء بعد عمل وجهد كبيرين 

خالل الفترة الماضية، ظهرا جليا في نتائج المنتخب 
 الذي حقق قفزة هائلة في التصنيف العالمي

لشهر سبتمبر الماضي، متطلعًا إلى مواصلة تحقيق 
 األفضل خالل المونديال العالمي الذي يضم

أفضل منتخبات العالم.

ص.23ص.22



6 ميداليات 
ألدعم الرماية 

في منافسات 
البطولة العربية

أدعم التريياثلون 
’الثالثي‘ يحصد 
ذهبية وفضية 

في البطولة 
العربية بمصر

حقق المنتخب القطري للرماية ست ميداليات 
ضمن منافسات البطولة العربية للعبة التي 

أقيمت في مصر خالل الفترة من 1 إلى 12 يونيو 
الماضي، بمشاركة أكثر من ثالثمائة رام ورامية 

 يمثلون 15 منتخبا عربيا.

فقد تّوجت ريم الشرشني بالميدالية الذهبية في 
مسابقة اإلسكيت للسيدات، فيما فاز راشد صالح 

العذبة بفضية مسابقة اإلسكيت للرجال.
كما أحرز راشد العذبة وريم الشرشني ذهبية 
مسابقة اإلسكيت المختلط، وحققت الرامية 
القطرية عائشة السويدي الميدالية الذهبية 

لمسابقة البندقية لمسافة عشرة أمتار هوائي.
وحقق رماة األدعم راشد صالح العذبة ومسعود 
صالح العذبة وعلي اإلسحاق الميدالية البرونزية 

 للفرق في مسابقة اإلسكيت.

وأحرز األدعم أيضا الميدالية البرونزية للفرق في 
مسابقة الخرطوش ْتراب لفئة الرجال عن طريق 
الرماة سعيد أبو شارب وناصر الحميدي وراشد 

العذبة خالل المسابقة التي شهدت تحديا كبيرا 
بين أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة.

حصد المنتخب القطري للثالثي ميداليتين "ذهبية 
وفضية" في البطولة العربية السابعة لهذه 
الرياضة وسباق كأس إفريقيا والتي أقيمت 

منافساتها في يونيو الماضي بمدينة شرم الشيخ 
 المصرية بمشاركة حوالي 400 رياضي.

واشتملت منافسات البطولة على سباقات في 
السباحة، والدراجات الهوائية، والجري، ومّثل 

المنتخَب القطري الالعبون عبد اهلل شاهين الكعبي 
وفهد أحمد المحمد وعبد العزيز الجابر بقيادة المدرب 

 محسن إرحيلي.

وتألق الالعب فهد أحمد المحمد في الفئة العمرية 
عرب 30 إلى 40 عامًا وتوج بالميدالية الذهبية عن 

جدارة واستحقاق بعد حصوله على المركز األول 
للمسابقة محققا زمنا قياسيا هو ساعة وثماني 

عشرة دقيقة وثالث عشرة ثانية، متفوقا على 
الالعَبْين المصريين محمد الجوهري صاحب المركز 

 الثاني ومحمد عبدالعظيم صاحب المركز الثالث.

كما حقق عبد اهلل شاهين الكعبي في منافسات 
الفئة العمرية عرب 35 - 39 المركز الثاني والميدالية 

الفضية في المنافسة التي شهدت تفوق الكعبي 
حتى األمتار األخيرة في السباقات الثالثة لكن عامل 

السرعة في السباحة أهدى المركز األول للكويتي 
عبد اهلل الرفاعي، ونال عبد اهلل الكعبي فضية 

السباق بزمن قدره ساعة وأربع عشرة دقيقة وخمس 
عشرة ثانية، وحل في المركز الثالث العراقي جوهر 

عبد الرسول.

ص.25ص.24



األدعم يحرز 
5 ميداليات 

في البطولة 
اآلسيوية 

للتايكواندو

العبة األدعم 
أمل محمد تتوج 
بذهبية وبرونزية 

في البطولة 
اآلسيوية للرماية 

الهوائية 

أبطال القوى 
القطرية 

يحرزون سبع 
)7( ميداليات 

بالبطولة العربية 
في تونس حقق العبو المنتخب القطري للتايكواندو 5 

ميداليات في منافسات البطولة اآلسيوية الرابعة 
والعشرين، التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت 
خالل الفترة من 14 إلى 18 يونيو بمشاركة 334 

 العبًا والعبة يمثلون 17 دولة.

وتمكن المنتخب القطري من الفوز بخمس ميداليات 
في مسابقة البومزا التي شاركت فيها 11 دولة، 
حيث أحرز الالعب منصور عبد السالم لزم الميدالية 
الفضية في فئة فردي الرجال ألقل من 50 سنة، 

وحقق الالعب عثمان عبد الغفور بولعراس الميدالية 
البرونزية لفئة فردي الرجال ألقل من 40 سنة، ونالت 

الالعبة هدى علي أكبر الميدالية البرونزية لفئة 
فردي السيدات ألقل من 40 سنة، فيما أحرز الثنائي 

توجت رامية األدعم أمل محمد بذهبية منافسات 
البندقية لألهداف المتحركة "بطيء – سريع" في 
البطولة اآلسيوية الرابعة عشرة لألسلحة الهوائية 

التي أقيمت في مدينة "شيمكنت" الكازاخستانية 
خالل شهر سبتمبر الماضي بمشاركة أكثر من 150 

 راميًا ورامية.

في حين أحرزت رامية األدعم الميدالية البرونزية في 
فئة الفردي في مسابقة المختلط لرماية البندقية 

لألهداف المتحركة بالبطولة.

حقق المنتخب القطري أللعاب القوى 7 ميداليات 
بواقع ذهبيتين و4 ميداليات فضية وبرونزية واحدة 
خالل مشاركته في النسخة الثانية والعشرين )22( 

من منافسات البطولة العربية للرجال والسيدات 
والمؤهلة ألولمبياد طوكيو2020، والتي 
 استضافتها تونس على مدار أربعة أيام في

 شهر يونيو الماضي بمشاركة 20 دولة.

وأحرز ميداليات "األدعم" كل من فيمي أوغونودي 
بفوزه بذهبية سباق 200 متر عدوا للرجال بعدما قطع 

مسافة السباق في 20.59 ثانية، كما حصد فيمي 
ذهبية سباق 100 متر عدوا بزمن قدره 10.19 ثوان. 

وحقق أشرف حسين فضية سباق 400 متر حواجز 
للرجال بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 

49.49 ثانية، ونال حمدي األمين فضية مسابقة الوثب 
العالي برقم قدره 2.16 متر، فيما حصد أشرف أمجد 

الصيفي فضية رمي المطرقة برقم 71.30 متر.. وفاز 
توسين أوغونودي بفضية سباق 100 متر خلف فيمي 

بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 10.41 
ثوان. أما ياسر سالم باغراب فنال برونزية سباق 3 آالف 
متر موانع بزمن قدره 8:34.17 دقائق، ليحتل المنتخب 

القطري المركز السابع في جدول الترتيب العام.

هدى علي أكبر وعثمان عبد الغفور بولعراس برونزية 
فئة الزوجي المختلط فوق 30 عامًا. وقد فازت مرام 

الفطناسي، العبة األدعم للتايكواندو، بالميدالية 
البرونزية في مسابقة الكيروجي )القتال الحر( لفئة 

فردي السيدات لوزن أقل من 67 كلغ.

كما حصل علي جمعة العريمي، العب المنتخب 
القطري، على المركز الخامس في مسابقة 

 الكيروجي )القتال الحر( لوزن أقل من 80 لفئة
فردي الرجال بعد فوزه في النزال األول على 

 الالعب الباكستاني "نواز راب" بعدم التكافؤ
 )9-44(، ثم خسر في ربع النهائي أمام العب

الصين تايبيه "ليو واي تينج".
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الشيخ جوعان 
يكرم منتخبي 

قطر لكرة 
الطاولة 

والسباحة

قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية، بتكريم منتخبي قطر 

لكرة الطاولة والسباحة، تقديرا لنتائجهما المميزة 
في البطولة العربية المجّمعة للمنتخبات واألندية 

لكرة الطاولة باألردن وبطولة دول مجلس 
التعاون الخليجي الثامنة والعشرين لأللعاب 

المائية التي أقيمت بالدوحة في شهر أغسطس 
 الماضي.

حضر التكريم سعادة الدكتور ثاني بن عبد الرحمن 
الكواري، النائب الثاني لرئيس اللجنة األولمبية 

القطرية، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، 
أمين عام اللجنة األولمبية القطرية، والسيد خليل 

المهندي، رئيس االتحاد القطري لكرة الطاولة، 
والسيد خليل الجابر، رئيس االتحاد القطري للسباحة، 
والسادة أعضاء مجلسي إدارتي االتحادين ومديري 

 اإلدارات باللجنة األولمبية.

وقد هنأ سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
المنتخبين على النتائج المشرفة التي حققاها، 

متوجها بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد 
القطري لكرة الطاولة واالتحاد القطري للسباحة 
واألجهزة اإلدارية والفنية والالعبين على الجهود 

الكبيرة المبذولة، مؤكدا سعادته حرص اللجنة 
األولمبية القطرية على تسخير كافة اإلمكانات التي 
من شأنها تحقيق المزيد من اإلنجازات والنتائج البارزة 

 في المشاركات المقبلة.

وكان المنتخب القطري لكرة الطاولة قد احتل 
المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العربية 

المجّمعة للمنتخبات واألندية التي أقيمت في 
األردن بعد حصوله على 19 ميدالية، منها 4 

ميداليات ذهبية في منافسات الفرق والفردي 
والزوجي، فيما توج المنتخب القطري للسباحة بلقب 

الفئات السنية في بطولة دول مجلس التعاون 
الخليجي الثامنة والعشرين لأللعاب المائية التي 

أقيمت بالدوحة بعد حصوله على 52 ميدالية )30 
ذهبية و15 فضية و7 برونزية( وحل وصيفا لفئة 

العمومي بـ:10 ميداليات )3 ذهبية و6 فضية 
وبرونزية واحدة(.
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ص.31ص.30

أمين عام اللجنة األولمبية يستقبل 
البعثة القطرية البارالمبية العائدة 

من طوكيو
استقبل سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين 

أمين عام اللجنة األولمبية القطرية، البعثة 
البارالمبية القطرية لدى عودتها إلى  الدوحة بعد 

مشاركتها في دورة األلعاب البارالمبية طوكيو 
2020، التي أقيمت منافساتها في العاصمة 

 اليابانية طوكيو بمشاركة نحو 4400 رياضي
 مثلوا 160 دولة، وحقق فيها البطل القطري

 عبد الرحمن عبد القادر الميدالية البرونزية
 F34 لمسابقة دفع الجلة فئة 

كما كان في االستقبال عدد من المسؤولين باللجنة 
األولمبية، وأعضاء مجلس إدارة االتحاد القطري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

وقد أشاد سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين 
باإلنجاز الذي حققه البطل عبد الرحمن عبد القادر. 

وقال إن الحصول على ميدالية ثانية في دورة 
األلعاب البارالمبية بعد فضية ريو 2016 يعكس 

قدرات بطل األدعم عبد الرحمن عبد القادر خصوصا 
وأنه سبق له أيضا الحصول على الميدالية الذهبية 

في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 
في لندن عام 2017، منوها بروح اإلصرار والتحدي 
والمجهود الكبير الذي بذله عبد الرحمن عبد القادر 

مما أثمر حصوله على الميدالية البرونزية في ألعاب 
 طوكيو البارالمبية 2020.

وأثنى األمين العام للجنة األولمبية القطرية على 
العمل الكبير الذي يقوم به االتحاد القطري لرياضة 

ذوي االحتياجات الخاصة برئاسة سعادة الشيخ 
عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، وقال إن ميدالية 

عبد الرحمن عبد القادر وغيرها من اإلنجازات التي 
تتحقق لرياضة ذوي اإلعاقة تعكس التخطيط السليم 

والعمل المميز لالتحاد، معربا عن أمله في تحقيق 
المزيد من اإلنجازات المشرفة للرياضة القطرية في 

 المشاركات المقبلة.

ومن جانبه، أهدى البطل عبد الرحمن عبد القادر 
الميدالية البرونزية التي حققها في دورة األلعاب 

البارالمبية طوكيو 2020، إلى  القيادة الرشيدة 
والشعب القطري وقال إنه فخور بالحصول للمرة 
الثانية على ميدالية في دورة األلعاب البارالمبية، 
مشيرا إلى  أن تحقيق الميدالية لم يكن أمرا سهال 

في ظل قوة المنافسة مع بقية األبطال المشاركين 
بدليل تحقيق صاحب الميدالية الذهبية لرقم بارالمبي 

 عالمي جديد.

وأضاف أن الميدالية البرونزية كانت ثمرة مجهود 
كبير خالل الفترة الماضية، مشيدا في الوقت نفسه 

بدعم اللجنة األولمبية القطرية واالتحاد القطري 
لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة وجهود الجهاز 

 الفني التي أسهمت في تحقيق هذا اإلنجاز.

وكان البطل القطري عبد الرحمن عبد القادر، توج 
بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة فئة 
F34، ضمن منافسات دورة األلعاب البارالمبية، 

طوكيو 2020، بعد أن حقق رمية لمسافة 11.36م، 
فيما أحرز األردني أحمد  هندي الميدالية الذهبية 

 محققا رقما بارالمبيا جديدا لمسافة 12.25م،
وحصل المغربي عز الدين نويري صاحب ذهبية 

بارالمبياد ريو 2016 على الميدالية الفضية برمية 
 لمسافة 11.55م.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لعبد الرحمن عبد 
القادر في دورات األلعاب البارالمبية، حيث كان قد 

فاز بالميدالية الفضية في ألعاب ريو 2016، وفاز 
أيضا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة التي أقيمت في لندن عام 

.2017 

كما شاركت القطرية سارة مسعود في دورة 
األلعاب البارالمبية،طوكيو 2020، حيث حلت في 

 ،F33 المركز السادس لمسابقة دفع الجلة فئة
محققة أفضل رقم لها في الموسم وقدره 5.42م.



اللجنة األولمبية 
القطرية تعقد 

ورشة عمل 
إلعداد المنتخبات 

آلسياد 2030 
مع رؤساء 

األندية الرياضية
عقد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية، ورشة عمل مع 
الرؤساء والمدراء التنفيذيين لألندية الرياضية، 

بشأن استراتيجية إعداد المنتخبات الوطنية لدورة 
األلعاب اآلسيوية  الدوحة 2030 وذلك بحضور 

سعادة السيد صالح بن غانم العلي وزير الثقافة 
 والرياضة.

كما حضر الورشة سعادة السيد جاسم بن راشد 
البوعينين، األمين العام للجنة األولمبية والسادة 

 مدراء اإلدارات باللجنة.

وشدد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني خالل 
ورشة العمل، على ضرورة البدء منذ اآلن في إعداد 
المنتخبات لدورة األلعاب اآلسيوية ، الدوحة 2030، 

لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في هذه 
الدورة، تماشيا مع النهضة التي تشهدها الرياضة 

القطرية في ظل الدعم واالهتمام اللذين تحظى 
 بهما من القيادة الرشيدة. 

وأثنى سعادته على الدور الكبير الذي تقوم به 
األندية الرياضية، وعلى جهودها الملموسة في 

تطوير مستوى الرياضيين، مما له األثر الواضح في 
اإلنجازات التي تتحقق للرياضة القطرية على مختلف 
األصعدة، وآخرها اإلنجاز التاريخي في دورة األلعاب 

األولمبية الصيفية طوكيو 2020، بالحصول على 
 ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية.

كما أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك بين 

وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة األولمبية القطرية، 

وكافة االتحادات واألندية الرياضية، من أجل تحقيق 
األهداف المنشودة الستراتيجية إعداد المنتخبات 
 الوطنية لدورة األلعاب اآلسيوية  الدوحة 2030.

ومن جانبه، أشاد سعادة السيد صالح بن غانم العلي 
وزير الثقافة والرياضة بالتعاون القائم بين األندية 

واالتحادات الرياضية والذي له الدور الكبير في 
تحقيق اإلنجازات، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا 
 التعاون سعيا إلى  تحقيق أهداف الرياضة القطرية.

وتجدر اإلشارة إلى  أن رؤية استراتيجية إلعداد 
المنتخبات آلسياد الدوحة 2030، تتمثل في الزيادة 
في تحقيق الميداليات في المستوى اآلسيوي من 

خالل دعم وتطوير االتحادات والرياضيين لالرتقاء 
 بمستوى األداء والتميز في هذه الدورة.

وتهدف االستراتيجية إلى بناء إطار استراتيجي
ووضع خطط تنفيذية منهجية لتطوير أداء الرياضيين،

ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم واالهتمام بمسيرة
 حياتهم الدراسية والمهنية والصحية، وقياس

ومتابعة وتقييم األداء لضمان تحقيق األهداف 
المرحلية والنتائج الرئيسية.

كما عقدت اللجنة األولمبية القطرية ورشة عمل مع 
االتحادات الرياضية بشأن استراتيجية إعداد المنتخبات 

الوطنية لدورة األلعاب اآلسيوية ، الدوحة 2030.
حضر الورشة سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين 
أمين عام اللجنة األولمبية القطرية، ورؤساء وممثلو 
االتحادات الرياضية القطرية وعدد من نجوم األدعم.
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اللجنة األولمبية 
القطرية تعلن 

عن إطالقها 
مبادرة ’مجلس 
شباب األدعم‘

أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن 
 إطالق مبادرة ’مجلس شباب األدعم‘.

ويعتبر مجلس شباب األدعم كيانًا 
تنظيميًا ُيمثل جميع شباب قطر من 

 كافة الجنسيات، حيث ُيشارك في
جميع المسائل الرياضية وفي صناعة 

 القرارات ذات الصلة باستراتيجيات
اللجنة األولمبية القطرية، فضاًل عن 
تخطيط وتنظيم الفعاليات الرياضية 

وتعزيز جهود المسؤولية المجتمعية 
لهذه اللجنة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المجلس في توظيف 
وتطوير أفكار وأساليب جديدة وُمبتكرة من إنتاج 

فئة الشباب من أجل المساهمة في صناعة قرارات 
اللجنة األولمبية القطرية وتعزيز الثقافة الرياضية بين 

شرائح المجتمع القطري، وُمخاطبة مجتمع الشباب 
المحلي والتواصل معه من خالل نخبة شبابية مميزة 
ُتمثل اللجنة األولمبية القطرية، باإلضافة إلى  تطوير 
أفكار وعمليات ومبادرات إبداعية جديدة يتم دمجها 

في العمليات الحالية والمستقبلية لهذه اللجنة.

وسيضطلع مجلس شباب األدعم بالعديد من 
المسؤوليات والمهام التي من أهمها تعزيز وترويج 
استراتيجية وقيم وأهداف اللجنة األولمبية القطرية 

في أوساط مجتمع الشباب المحلي، والترويج للقيم 
األولمبية وقيم فريق قطر، وتشجيع مشاركة مجتمع 

الشباب المحلي في القطاع الرياضي، والترويج 
لفريق قطر كقاعدة انطالق أساسية للمشاركة 

المجتمعية والتفاني في األداء، وتعزيز قنوات 
التواصل غير الرسمي بين اللجنة األولمبية القطرية 

 وفئة الشباب.

كما يتولى المجلس تعزيز مبادرات المسؤولية 
المجتمعية للجنة األولمبية القطرية والترويج لها 

بين شرائح المجتمع المحلي، ودعم وتشجيع إدارة 
اللجنة األولمبية القطرية وموظفيها على تطوير 

استراتيجيات وخطط إبداعية، ونقل وجهات نظر 
الشباب القطري حول القضايا الرياضية إلى  اللجنة 

األولمبية القطرية، والعمل بوتيرة وثيقة ومتواصلة 
مع مجلس إدارة، واالتحادات الرياضية واللجان 
المنظمة المحلية، والتشاور بشكل منتظم مع 

مجتمع الشباب المحلي، ورفع سقف المشاركة 
الشبابية للحد األقصى في أنشطة المجلس.

وتم تحديد عدد من معايير الترشح لمجلس شباب 
األدعم الذي سيتكون من 10 أعضاء يمثلون جميع 

الشباب في قطر )قطريين وغير قطريين(، من الفئة 
العمرية بين 17 و27 عامًا، على أن يكون نصف 

األعضاء من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث، كما 
يضم المجلس أعضاء من ذوي اإلعاقة، وسيترأس 

هذا المجلس طالٌب يتّم اختياره من المجموعة 
 المترشحة والتي وقع عليها االختيار من قبل

اللجنة األولمبية القطرية.
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معسكر الفريق األولمبي لالجئين 
ورحلة اإللهام نحو طوكيو مرت عبر الدوحة

استضافت العاصمة القطرية، الدوحة، معسكر 
الفريق األولمبي لالجئين الذي ضم 29 العبًا 

والعبة في 12 رياضة هي: ألعاب القوى، 
والسباحة، والريشة الطائرة، والمالكمة، 

والتجديف، والدراجات الهوائية، والجودو، 
والكاراتيه، والرماية، والتايكواندو، ورفع األثقال، 

والمصارعة، قبيل خوضهم معترك المنافسات في 
دورة األلعاب األولمبية الصيفية الثانية والثالثين، 

طوكيو 2020، في شهري يوليو وأغسطس 
الماضيين، ودام المعسكر لنحو 3 أيام في أسباير 

زون، حيث شارك الالعبون في العديد من ورش 
العمل حول ألعاب طوكيو األولمبية بمشاركة 

 عدد من مسؤولي اللجنة األولمبية الدولية.

وكان هذا المعسكر في إطار دعم دولة قطر 
لالجئين في مختلف أنحاء العالم، وتّم من خالله 

تسليط الضوء على قوة الرياضة كلغٍة عالمية تبعث 
على األمل. وتلعب الرياضة دورًا حيويًا في تحفيز 
الالجئين الشباب حول العالم، وكمبادرة إضافية 

تعكس الشراكة الراسخة بين اللجنة األولمبية 
القطرية واللجنة األولمبية الدولية والمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عبر 
المؤسسة األولمبية لالجئين، وتعد اللجنة األولمبية 

سًا في مؤسسة الالجئين  القطرية شريكًا مؤسِّ
األولمبية ويتولى سعادة الشيخ جوعان بن حمد 
آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية عضوية 

مجلس إدارة المؤسسة، وتهدف إلى  إنشاء مرافق 
رياضية آمنة في المناطق التي يتواجد بها الالجئون 

والنازحون حتى يتمكن األطفال والشباب من 
 ممارسة الرياضات المختلفة.

وقام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية بزيارة التقى فيها بالعبي 

الفريق األولمبي لالجئين خالل المعسكر مؤكًدا 
على التزام اللجنة األولمبية القطرية بدعمها لفريق 
الالجئين األولمبي، وتقديم المساهمة في الرحلة 

الُملهمة ليتمكنوا من المنافسة في األلعاب 
 األولمبية.

وتابع سعادة الشيخ جوعان: "نحرص في اللجنة 
األولمبية القطرية على حصول الالجئين والمهجرين 

على فرصة لممارسة الرياضة ونؤمن إيمانًا راسخًا 
بالدور الذي يمكن للرياضة أن تلعبه في تمكين 

الشعوب وبث األمل في األوقات العصيبة 
وسنساهم من خالل العمل مع مؤسسة الالجئين 

األولمبية في تقديم الدعم لالجئين بكل الطرق 
 الممكنة".

في المقابل، أعرب سعادة جاسم بن راشد البوعينين 
األمين العام للجنة األولمبية القطرية عن بالغ 

شكره لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية 
والخاصة على تعاونها مع اللجنة األولمبية من أجل 
إنجاح المعسكر التدريبي للفريق األولمبي لالجئين 

في الدوحة، مثمًنا جهودها والتسهيالت الكبيرة 
المقدمة من وزارة الداخلية ولجنة إدارة األزمات 

ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية 
ومؤسسة أسباير زون ودورها في توفير جميع 
المتطلبات وتذليل الصعوبات إلقامة المعسكر 

 بأفضل صورة ممكنة.

 بدوره، أكد محمد خليفة السويدي الرئيس
 التنفيذي لمؤسسة أسباير زون أن أسباير زون
 عملت على تسخير كافة اإلمكانيات وتقديم

الدعم الفني واإلداري لتدريبات فريق الالجئين 
األولمبي في المرافق التدريبية المجهزة لعدة 

ألعاب رياضية مختلفة، كما ُيَعدُّ اختيار اللجنة 
 األولمبية القطرية لمؤسسة أسباير زون إلقامة

هذا المعسكر شرفًا كبيرًا.

وتم اختيار الفريق من قبل المجلس التنفيذي للجنة 
األولمبية الدولية من بين 55 رياضًيا مستفيًدا 

من منحة الرياضيين الالجئين التي تقدمها اللجنة 
األولمبية الدولية، وشارك الفريق للمرة الثانية في 

تاريخ األلعاب تحت الراية األولمبية والهدف من 
تكوين هذا الفريق ومنحه الدعم الكافي لم يكن 

التنافس الرياضي، بل التأكيد على التضامن والصمود 
وتوجيه األمل باسم 80 مليون الجئ حول العالم 

كما أكد أغلب الرياضيين المشاركين.

ومع اختتام دورة األلعاب األولمبية في طوكيو، 
أعرب أعضاء الفريق األولمبي لالجئين الـ: 29 عن 

فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في أعلى المستويات 
الرياضية، كما أنهم كانوا سعداء بالتجربة القّيمة 
وبتحقيق عدد من اإلنجازات الفردية التي تستحق 

الثناء، وتعتبر المنافسة في األلعاب بحد ذاتها 
إنجازًا بالنسبة لهؤالء الرياضيين، نظرًا للصعوبات 
التي واجهوها خالل رحلة فرارهم من الحروب 

 واالضطهاد، والحياة في مخيمات الالجئين،
والتأقلم مع الحياة في بلداٍن ومجتمعات جديدة.
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المنتخب 
القطري للسباحة 

يتوج بلقب 
الفئات السنية 

في البطولة 
 الخليجية

توج المنتخب القطري للسباحة بلقب الفئات لأللعاب المائية
السنية في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي 

الثامنة والعشرين لأللعاب المائية التي أقيمت 
بالدوحة، خالل الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 

الماضي، في ألعاب السباحة والغطس وكرة 
 الماء، بمشاركة الدول الخليجية الست.

وقد حقق سباحو المنتخب القطري 52 ميدالية )30 
ذهبية و15 فضية و7 برونزية(، توجوا بها باللقب 

 الخليجي للمرة الرابعة على التوالي.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثاني بعد أن 
حصل على 29 ميدالية )8 ذهبية و12 فضية و9 

برونزية(، فيما جاء المنتخب الكويتي ثالثا بحصوله 
 على 35 ميدالية )3 ذهبية و15 فضية و17 برونزية(.

كما احتكر السباحون القطريون الجوائز الفردية 
للفئات السنية، حيث حصل زياد محمد على لقب 

أفضل سباح في فئة 11 إلى 12 سنة، وعبد اهلل 
الغامري أفضل سباح في فئة 13 إلى 14 سنة، 

وعمر حسن أفضل سباح في فئة 15 إلى 17 سنة.
وحل المنتخب القطري للسباحة وصيفا لفئة 

العمومي بعد أن حقق 10 ميداليات )3 ذهبية و6 
فضية وبرونزية واحدة(، فيما توج المنتخب الكويتي 

بلقب فئة العمومي بعد حصوله على 25 ميدالية 
)14 ميدالية ذهبية و5 فضية و6 برونزية(، وحصل 

المنتخب العماني على المركز الثالث بمجموع سبع 
 ميداليات )ذهبيتان و3 فضية وبرونزيتان(.

 من ناحية ثانية، توج المنتخب الكويتي بلقب
مسابقة كرة الماء، وحل المنتخب السعودي في 
المركز الثاني، فيما حصل المنتخب القطري على 

 المركز الثالث.

وقد أعرب السيد خليل الجابر رئيس االتحاد القطري 
للسباحة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته 

بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لأللعاب المائية 
 في نسختها الثامنة والعشرين في الدوحة.

وقال الجابر إن البطولة شهدت مستويات فنية جيدة 
في الرياضات الثالث - السباحة والغطس وكرة 
الماء- منوها بأن النجاح األكبر يتمثل في عودة 
البطوالت الخليجية بعد توقف استمر لما يقارب 

عامين بسبب جائحة كورونا، باإلضافة إلى مشاركة 
جميع الدول الخليجية الست في هذه النسخة من 

 البطولة.

وأشاد رئيس االتحاد القطري للسباحة بالنتائج التي 
حققها السباحون القطريون في البطولة وقال إن 

المنتخب القطري واصل احتكاره للقب الخليجي 
على مستوى الفئات السنية بعد حصوله على 

30 ميدالية ذهبية ألول مرة في تاريخ مشاركاته 
بالبطولة الخليجية، باإلضافة إلى حصوله على المركز 

الثاني لفئة العمومي رغم المشاركة فيها بعدد 
قليل من السباحين، الفتا إلى أن هذه النتائج تعكس 

تطور مستويات السباحين القطريين بفضل الجهود 
الكبيرة المبذولة من قبلهم واألجهزة اإلدارية 

والفنية والعمل الذي يقوم به مجلس إدارة االتحاد 
القطري للسباحة.

ص.39ص.38



وسط إجراءات 
احترازية في 
الطريق إلى  
طوكيو 2020

نجاح كبير لبطولة 
كأس العالم

للجمباز الفني
تحت قبة أسباير

أقيمت في الدوحة تحت قبة أسباير للمرة الثالثة 
عشرة )13( على التوالي منافسات بطولة كأس 
العالم للجمباز الفني خالل شهر يونيو الماضي، 

وشهدت البطولة مشاركة كوكبة كبيرة من 
الالعبين بعدد إجمالي وصل إلى  حوالي 200 

 العب والعبة يمثلون 26 دولة.

وجاء التنظيم مميزًا للغاية حيث قبلت قطر التحدي 
بتنظيم البطولة وسط الظروف الحالية التي يمر بها 

العالم جراء جائحة كوفيد 19 بعد أن طلب االتحاد 
الدولي للجمباز من االتحاد القطري ضرورة تنظيم 
البطولة، حيث كانت بطولة الدوحة مهمة للغاية 

 كونها مؤهلة إلى  أولمبياد طوكيو 2020.
وأقيمت البطولة بدون جمهور وسط إجراءات 
احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس كورونا، 

وتم اعتماد الفقاعة الطبية للحفاظ على سالمة 
جميع الوفود وضمان خروج البطولة إلى بر األمان، 
وتلقت اللجنة المنظمة إشادات كثيرة من الوفود 

واالتحاد الدولي بالتنظيم المميز رغم الجائحة، وسط 
التزام شديد من قبل جميع الُمشاركين باإلجراءات 

 االحترازية.
وشارك نجما األدعم أحمد الدياني على جهاز حصان 

الحلق )رجال(، والالعبة ضحى الحبشي للمشاركة 
على جهاز حصان القفز )سيدات( وجاءت مشاركتهما 

مميزة حيث تأهلت ضحى الحبشي إلى الدور 
 النهائي.

كما كان هناك مشاركة إدارية من خالل تواجد 
السيدة عبير البوعينين كَحَكم دولي بجانب منصبها 
كمدير البطولة وأمين السر العام لالتحاد القطري 
للجمباز، كما شارك السيد محمود السعدي كحكم 

 دولي أيضًا.

وشهدت البطولة التنافس على المراكز األولى لـ6 
أجهزة للرجال و4 أجهزة للسيدات، فقد تنافس الرجال 
على أجهزة )الحركات األرضية وحصان الحلق والحلق 

وطاولة القفز والمتوازي والعقلة(، بينما تنافست 
السيدات على أجهزة )حصان القفز والمتوازي 

 مختلف االرتفاع وعارضة التوازن والحركات األرضية(.
ج الياباني هيدينوبو  وفي منافسات الرجال، ُتوِّ

يونكورا بالميدالية الذهبية بُمسابقة حصان 
القفز وحصل على بطاقة التأهل إلى األولمبياد، 

والتركي فرحات أريكان بذهبية منافسات الُمتوازي، 
والقبرصي ماريوس جورجيو بذهبية ُمنافسات 

العقلة، واإليراني سعيد رضا كيخا بذهبية حصان 
 الحلق، واأللماني بيترونيس إليفتورس بذهبية

 جهاز الحلق.

وفي السيدات توجت األوكرانية ديانا فارينسكا 
بذهبية ُمسابقة عارضة التوازي، واإليطالية فانيسا 

فيراري بذهبية األرضي وحصلت على بطاقة التأهل 
إلى األولمبياد، كما توجت األوزبكية أوكسانا 

تشوسوفيتينا بالميدالية الذهبية في منافسات 
حصان القفز وهي الالعبة األكبر سنًا في البطولة 
)44 عامًا(، والبرازيلية أندريد ريبيكا بذهبية مسابقة 

المتوازي ُمختلف االرتفاع.
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الكوري الجنوبي 
سانغسو 

يخطف الذهب 
والساموراي 

ينال حصة األسد
 الدوحة تودع

نجوم تنس الطاولة 
اآلسيوية بمكاسب 

عالمية

وّدعت الدوحة نجوم تنس الطاولة مع ختام 
البطولة اآلسيوية في نسختها الخامسة 

والعشرين والمؤهلة لبطولة العالم بالصين 
2022، والتي احتضنت منافساتها صالة لوسيل 
العمالقة وسط مشاركة هائلة بلغت نحو 194 

العبا والعبة يمثلون 30 دولة، وقد سبقتها بطولة 
WTT STAR CONTENDER  الدولية والتي كانت 

 مليئة باإلثارة.

وقد فاز الكوري الجنوبي لي سانغسو بالذهب 
اآلسيوي على حساب شوانغ شي يوان العب الصين 

تايبيه بنتيجة 2-3. فيما دانت السيطرة لكل من 
اليابان وكوريا الجنوبية فحصدت اليابان 8 ميداليات 

منها أربع ذهبية في فرق السيدات وفردي السيدات 
وزوجي الرجال والزوجي المختلط وأربع ميداليات 

برونزية في فردي السيدات وفردي الرجال وزوجي 
السيدات، أما كوريا الجنوبية، فحصدت 8 ميداليات 

منها ثالٌث ذهبية في فردي الرجال وزوجي 
السيدات وفرق الرجال وأربع ميداليات فضية في 

زوجي الرجال والزوجي المختلط وفردي السيدات 
 وفرق السيدات وبرونزية في فردي الرجال. 

وقال السيد خليل المهندي، رئيس االتحادين القطري 
واآلسيوي للعبة  بأن احتضان قطر  للنسخة الخامسة 

والعشرين من بطولة آسيا  لكرة الطاولة كانت 
ناجحة بكل المقاييس رغم التحديات التي رافقتها، 

وبال شك هو نتاج لعمل كبير لفريق االتحاد القطري 
بجانب أن  النجاح التنظيمي رافقه نجاح صحي حيث 

لم نسجل أي إصابة في صفوف الفرق المشاركة 
على مدار البطولتين اللتين استضافتهما قطر تواليا، 
وهنا ال بّد من الثناء الكبير على  مختلف مؤسسات 
الدولة والمسؤولين في العديد من الوزارات على 

التعاون إلنجاح هذه البطوالت، فضاًل عن الدعم 
الهائل من اللجنة األولمبية القطرية برئاسة سعادة 
الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني ، فلوال دعم اللجنة 
األولمبية ما كنا لنصل إلى هذه اإلنجازات سواء 

فيما يخص استضافة البطوالت أو تنظيمها وحتى 
الفوز بالمناصب القارية والعالمية.

لي سانغسو
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شهدت الدوحة خالل هذه االستضافة انتخاب 
خليل المهندي برئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة 

الطاولة بالتزكية، في إنجاز الفت يسجل لكرة 
الطاولة والرياضة القطرية، وحصل المهندي 

على ثقة الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي 
للعبة باإلجماع، خالل االنتخابات، لينهي المهندي 
سيطرة دول شرق القارة على منصب الرئيس منذ 

 تأسيس االتحاد اآلسيوي قبل نحو خمسين عامًا.

ولعل اإلنجاز األهم تمثل في بلوغ زوجي األدعم 
أحمد خليل المهندي ومحمد عبد الوهاب كأس 

العالم التي ستقام من مدينة هيوستن األمريكية 
خالل شهر نوفمبر المقبل بمنافسات زوجي الرجال، 

وتمكن محمد عبد الوهاب في تحقيق إنجاز كبير 
في فردي الرجال بعدما أصبح أول العب قطري 

وعربي يصل لثمن النهائي في تاريخ البطوالت 
 اآلسيوية بتغلبه على اإلندونيسي فقيه فضل

اهلل بنتيجة 3-1.

خليل المهندي 
سادس رئيس 
يعتلي الهرم 

اآلسيوي لكرة 
الطاولة 

في بطولة 
 WTT STAR

  CONTENDER
الدولية: 

زوجي األدعم 
يحجز مقعده في 

كأس العالم

وسيتولى المهندي رئاسة االتحاد اآلسيوي خالل 
 الدورة االنتخابية من 2021 إلى 2025.

ووصل المهندي إلى مقعد الرئاسة بعد عقدين من 
الزمن في خدمة االتحاد اآلسيوي، وأصبح المهندي 

سادس رئيس لالتحاد اآلسيوي على مر تاريخه منذ 
تأسيسه في 7 مايو عام 1972، وهي المرة األولى 

التي يفوز فيها مسؤول خليجي أو عربي بهذا 
 المنصب، بجانب أنه أول رئيس ينتخب من خارج

الصين واليابان في تاريخ القارة.

البرازيلي كالديرانو 
ينتزع ذهب الفردي 

واليابان تهيمن على 
البقية

فاز البرازيلي هوغو كالديرانو بلقب النسخة الثانية 
من بطولة WTT STAR CONTENDER   الدولية 

على حساب الكرواتي داركو جورجيتش بنتيجة 3-1.
فيما احتكرت اليابان ألقاب السيدات في الفردي 

والزوجي بتتويج هينا هتابا بلقب الفردي على 
حساب هوي من هونغ كونغ بنتيجة 1-4 فيما 

توج الثنائي الياباني ميو ماجازاكي ومينامي أندو 
بلقب زوجي السيدات على حساب الثنائي الكوري 

الجنوبي يانغ هوين وجيون جيهي  بنتيجة 3-0، 
وتوجت اليابان في الزوجي المختلط  عبر الثنائي 
شون سيوكي توجامي وهينا هاياتا على حساب 

الثنائي الكوري الجنوبي جانج وو جين وجيون جي 
 هي بنتيجة 3-1.

وتوج الثنائي الكوري الجنوبي شو سينغ مين وان 
جاهيون بذهبية زوجي الرجال على حساب الثنائي 

اإلنجليزي بول درينكهال وليام بيتشفورد بنتيجة 3-1 
.
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حطم رقم 
البرازيل وكان 
قاب قوسين 
او أدنى من 
بلوغ نهائي 

الكونكاكاف

األدعم صنع التاريخ 
وسرق األضواء 

في بالد العم سام 
وزعامة الهدافين 

للمعز 

كتب األدعم اسمه بأحرف من نور خالل مشاركته 
في بطولة الكأس الذهبية بوصوله إلى نصف 

النهائي في أول مشاركة لمنتخب عربي في 
البطولة المنضوية تحت مظلة اتحاد أمريكا 

الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، 
األدعم سرق األضواء وُرفعت له قبعات االحترام، 
وهو ثاني منتخب من القارة اآلسيوية يشارك في 

الكأس الذهبية بعد كوريا الجنوبية التي خاضت 
نسختي 2000 و2002، ولم تستطع تحقيق أي 
انتصار رغم لعبها 7 لقاءات في البطولتين حيث 
تعادلت في 4 مناسبات وتلقت الهزيمة في 3 

مباريات.

وخاض األدعم خمس مباريات في البطولة فحقق 
الفوز في ثالث مناسبات وتعادل في واحدة وخسر 

 مواجهة واحدة كانت أمام أمريكا.

البداية كانت بتصدر المجموعة الرابعة بحصوله على 
7 نقاط من فوزين على غرينادا 0-4، وهندوراس 

 0-2، وتعادل في االفتتاح أمام بنما 3-3.

وفجر األحد 25 يوليو 2021، انتزع رجال األدعم 
بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بفوز مهم على 

منتخب السلفادور بنتيجة 2-3 في دور الثمانية في 
 المباراة التي أقيمت بوالية أريزونا األمريكية.

ليضرب األدعم موعًدا تاريخًيا مع منتخب الواليات 
المتحدة األمريكية، الذي تخطى جامايكا بهدف 
ليحتضن ملعب "أوستن إف سي" المواجهة بين 
المنتخبين فجر الجمعة 30 يوليو والتي حسمت 

ألصحاب الضيافة في مباراة ظهر فيه رفاق 
الهيدوس بصورة رائعة ولوال هدف الدقائق األخيرة 

وإهدار ركلة الجزاء لكان للنتيجة كالم آخر ليودع 
األدعم البطولة القارية من الباب الواسع وسط 

 شهادات اإلعجاب والتقدير.

النجاح في الكأس الذهبية جعل األدعم يقفز 16 
مركزا في تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 

ليحتل المرتبة 42 عالمًيا خلف المنتخب الروسي 
 الذي احتل المركز 41.

كما بات األدعم أكثر منتخب حل ضيفًا على البطولة 
ينجح بتسجيل 12 هدفًا في نسخة واحدة بتاريخ 

الكأس الذهبية، محطمًا الرقم القياسي السابق، 
 والذي كان مسجاًل باسم البرازيل بـ 10 أهداف

في نسخة 1996.
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سانشيز وخبرة 
المباريات أمام 
مدارس كروية 

مختلفة  

مرجعية الكوبا 
واليورو 

 المعز زعامة
في قارتين 

يقول اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب األدعم 
ملخًصا المشاركة في الكأس الذهبية: "لم نتمكن 

من الوصول للمباراة النهائية لكن الالعبين بذلوا 
مجهودات كبيرة، لم نكن محظوظين في المباراة 
أمام المنتخب األمريكي بعد الفرص الكثيرة التي 
أهدرناها خصوصا في الشوط األول. اللعب في 

بطولة من هذا المستوى يعد أمرًا مفيدًا جدًا 
لألدعم، خاصة أنه يجهز نفسه لكأس العالم العام 
المقبل، ومن الجيد أن نلعب أمام مدارس كروية 

مختلفة بعد أن تعودنا على اللعب أمام المنتخبات 
 اآلسيوية ".

لقد اكتسبنا خبرة كبيرة ستفيدنا مستقبال خالل 
البطوالت والمباريات القادمة، وعلينا فقط أن 

نواصل العمل للظهور دائما بشكل أفضل.

ُق "العنابي" في الكأس الذهبية لم يكن األوَل  تألُّ
من نوعه؛ إذ خاض بطولة كوبا أمريكا، وهي أعرق 
بطولة لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية، وذلك في 

 صيف عام 2019.

وقدم رجال األدعم أداًء قويًا في البطولة التي 
احتضنتها األراضي البرازيلية، رغم الخسارة أمام 

كولومبيا واألرجنتين بنتيجة )0-1( و)0-2(، فيما 
كانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز على باراغواي، 

 لكن المواجهة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وهو ما يجعل سقف الطموحات يكبر وبات الكل 
يترقب تمثياًل مشّرفًا للكرة القطرية في المشاركة 

المونديالية األولى في بلد المونديال بعد عام.

لم يكتِف األدعم وحده بتدوين التاريخ في مالعب 
الكونكاكاف حين ضرب هداف المنتخب وآسيا 

المعز علّي موعًدا جديًدا مع التألق بتتويجه بجائزة 
هداف بطولة الكأس الذهبية مسجاًل أربعة 

أهداف، فيما نال المكسيكي هيريرا جائزة أفضل 
 العب واألمريكي تورنر جائزة أفضل حارس.

وتصّدر المعز الئحة الهدافين وبات أول العب في 
التاريخ يتوج هدافا لقارتين بعد أن حاز على لقب 

 هداف كأس آسيا  2019 حين فازت قطر باللقب.

وسّجل المعز أهدافه األربعة في شباك السلفادور 
 )هدفان( وغرينادا )هدف( وبنما )هدف(.

وكان المعز علّي أول العب يسجل في ثالث 
قارات بتسجيله هدفا خالل كوبا أمريكا بجانب 

كأس آسيا وكأس الكونكاكاف الذهبية.
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تواصل اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات 
جهودها الدولية الرامية لمكافحة المنشطات 

في الرياضة من خالل إقامة فعاليات ومحاضرات 
 تثقيفية لالتحادات والمنتخبات الرياضية. 

وأقامت اللجنة مؤخرا محاضرة تثقيفية وتوعوّية 
لمنتخبنا الوطني األولمبي لكرة القدم تحت 23 

عاًما في منتجع سميسمة، وذلك قبل أيام من 
تحضيراته على مالعب أسباير للتصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاًما التي يخوض 
غمارها خالل الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر بالدوحة، 
كما أقامت محاضرة تثقيفية لمنتخبنا الوطني األول 

لرفع األثقال في برج البدع في 13 أكتوبر 2021، 
ومنتخبنا الوطني للكرة الطائرة يوم 16 أكتوبر في 

مقر االتحاد القطري للكرة الطائرة، باإلضافة إلى 
ورشة لالجئين األفغان من فئة 12 إلى 18 سنة، 

 في مقر إقامتهم بتاريخ 18 أكتوبر. 

نحو رياضة نظيفة.. 
دورات ومحاضرات مهمة للجنة 

القطرية لمكافحة المنشطات
ونظمت اللجنة ورشة لمنتخبنا الوطني األول لكرة 

القدم وأخرى لمدربي كرة القدم من مستوى دبلوم 
المحترفين 2021، بمقر إدارة التطوير، وشاركت 
اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات في إعداد 

أبطالنا الذين شاركوا في دورة األلعاب األولمبية، 
طوكيو 2020، من خالل تثقفيهم قبل المشاركة 

في الحدث األبرز الذي حققت فيه قطر إنجازًا 
تاريخيًا بحصد 3 ميداليات للمرة األولى في تاريخها 

)ذهبيتين وفضية(، باإلضافة إلى تثقيف أبطالنا 
لذوي االحتياجات الخاصة الذين شاركوا في دورة 

األلعاب البارالمبية، طوكيو 2020، وأيضا المشاركة 
مؤخرا مع االتحاد القطري للسباحة في العديد من 

 البطوالت. 

 وتعتبر اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات هي 
الكيان المسؤول عن مكافحة المنشطات في مجال 
الرياضة في دولة قطر وهي المرجع المتخّصص في 

جميع األمور المتعلقة بالمنشطات في مستوى 

الدولة، ولها شخصيتها االعتبارية، وهي الجهة 
التي تمثل دولة قطر في المناسبات الدولية ذات 

الصلة، ومهمتها مكافحة المنشطات لضمان تنافس 
الرياضيين بشكل عادل وأخالقي وحماية صحة 

الرياضيين وسالمتهم. وتسعى اللجنة لتحقيق رؤيتها 
الرامية إلى تعزيز بيئة رياضية تنافسية نظيفة وخالية 

من المنشطات من خالل التثقيف والتعليم وإنفاذ 
القانون الدولي لمكافحة المنشطات.
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إستاد الثمامة
الحكاية بدأت من السوق القديم وهذه 

هي القصة من األلف إلى الياء 

لم تبصر القحفية المونديالية النور من فراغ 
بل كانت أشبه بحكاية من عبق التاريخ فاح 

عطرها لتجسد بتحفة معمارية ستترك إرًثا 
لألجيال القادمة، ويروي المعماريُّ القطريُّ 

إبراهيم الجيدة قصة تصميمه لملعب الثمامة، 
أحد المالعب الثمانية التي ستشهد منافسات 

كأس العالم، قطر 2022، وهو المستوحى 
من القحفية، وهي قبعة الرأس التقليدية التي 

يرتديها الرجال في أنحاء العالم فضال عن كونها 
 من صميم التراث العربي.

ويكشف الجيدة عن تفاصيل القصة من األلف إلى 
الياء وكيف توجه إلى السوق القديم بالدوحة لشراء 

العديد من "القحافي" التي تحمل نقوًشا وتصاميم 
مختلفة بغية تنفيذها على الورق، وقد شّكلت عملية 

التصميم هاجًسا الزمه حتى خالل نومه، إذ اعتاد 
على االستيقاظ في ُمنتصف الليل ليتفحص النقوش 

والرسومات المتنوعة على »القحافي«، إلى أن 
توصل في نهاية المطاف إلى وضع رسم أّولي نال 

إعجابه، وشعر بسعادة غامرة عندها طرح على زمالئه 

في فريق المهندسين بالمكتب المخطَط الذي 
أصبح فيما بعد التصميم النهائي للملعب المرتقب. 

ومن بين أهم أهدافه خالل مرحلة إعداد تصميم 
الملعب كان ابتكار تصميم يلقى صدى واسًعا لدى 

الناس في جميع أنحاء المنطقة، ويثير إعجابهم 
واستحسانهم. وكان على ثقة في أن المعماريين 
المشاركين في مسابقة التصميم سيتركز عملهم 

على تطوير الشكل األصلي للقحفية بالكامل، دون 
اإلبقاء على جوهرها التقليدي، وبالتالي ستأتي 

النتيجة في شكل تصميم بعيد عن شكل القحفية. 
وحرص على وضع تصميم حديث ولكنه يحتفظ في 

الوقت نفسه بهويتها التقليدية وطابعها األصلي، 
ألن المحافظة على الهوية والتراث المحلي تحمل 
أهمية كبيرة بالنسبة له وتضّمن التصميم النهائي 
لملعب الثمامة نقوًشا وأنماًطا متعددة، باإلضافة 

إلى رسوم للعمالت الذهبية. وقد أعيد الحًقا 
استخدام تصميم النقود الذهبية في تصميم وحدات 

التهوية في تقنية التبريد المبتكرة التي يمتاز بها 
 الملعب الجديد.

من جانبه، يقول المهندُس سعود األنصاري مدير 
مشروع ملعب الثمامة باللجنة الُعليا للمشاريع 

واإلرث إنَّ أهم ما يمّيز ملعب الثمامة تصميمه على 
شكل »القحفية« الذي يعد رمًزا وعاماًل مشترًكا في 

الخليج والمنطقة العربية، باإلضافة إلى االستدامة، 
حاله في ذلك حال كل المالعب بتوفير المياه 
 وإعادة استخدام المواد وترشيد الطاقة، وفي

المياه وفرنا %40 من الصرف العادي للمياه في 
المالعب، و%30 أقل من الطاقة، باإلضافة إلى 

 استخدام %70 من المواد المعاد تدويرها أو
 القابلة إلعادة التدوير.

ويضم الملعب عدة مباٍن مثل صاالت متعددة 
االستخدامات وصالة للرياضات المائية وبعض 
الخدمات والمحالت التجارية التي تخدم أهل 

المنطقة وسكانها، ومسارات للدراجات الهوائية.

“القحفية” المونديالية تحاكي عبق التاريخ 
وسادس المالعب الجاهزة يبصر النور
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حقائق وأرقام
تم الكشف عن تصميم ملعب الثمامة في 	 

20 أغسطس 2017، ويتميز الملعب بموقعه 
االستراتيجي فهو يقع على بعد 12 كيلومترًا 

جنوب مدينة الدوحة ويّتسع لنحو 40 ألف 
 مشّجع.

 يستضيف ملعب الثمامة 6 مباريات في	 
بطولة كأس العرب، منها مباراة نصف النهائي، 
باإلضافة إلى  8 مباريات سوف يستضيفها في 

 كأس العالم 2022، منها مباراة في الدور
 ربع النهائي.

سيتم تفكيك الجزء العلوي للمدرجات بعد 	 
المونديال وستنخفض الطاقة االستيعابية إلى 

20 ألف متفرج، واستبدال الجزء العلوي بعيادة 
تابعة لمستشفى سبيتار وفندق، وكذلك سيتم 

تخصيص العديد من الخدمات والمحالت التجارية 
التي تخدم أهل المنطقة.
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األكاديمية 
األولمبية القطرية 

أفضل مركز 
تعليمي في قطر 

للعام 2021

اختارت مجلة The Excelligent العالمية المختصة 
في مجال التعليم، األكاديمية األولمبية القطرية 
 كأفضل مركز تعليمي في دولة قطر لعام 2021.

ويأتي هذا االختيار بناء على رصد المجلة للنشاط 
والحركة التعليمية لألكاديميات والمراكز التعليمية 
في دولة قطر، حيث تمكنت األكاديمية األولمبية 

القطرية بأنشطتها وبرامجها ودوراتها المتنوعة 
والشاملة للعديد من المجاالت الرياضية واإلدارية 

والفنية، من الوصول لكافة شرائح المجتمع القطري 
والخليجي والعربي، باإلضافة إلى  العديد من 

الدول األوروبية واألمريكية من خالل إدخالها لنظام 
الترجمة الفورية في برامجها التي قدمتها بنظام 
التعلم عن بعد، حيث كانت األكاديمية قد انتقلت 

لنظام التعليم عن بعد من خالل استخدامها برنامجي 
مايكروسوفت تيمز وبرنامج زوم مع بداية جائحة 

 كورونا في مارس من العام الماضي.

وقامت األكاديمية األولمبية القطرية بتطوير 
برامجها ودوراتها لتتناسب مع التعليم عن بعد منذ 

بداية جائحة كورونا، حيث اعتمدت األكاديمية رزنامة 
هذا العام مشتملة على العديد من البرامج والدورات 
والورش في مختلف المجاالت الرياضية واألولمبية، 

والتي تجاوزت العشرين برنامجا ودورة متنوعة 
سواء كانت على صعيد ورش التثقيف األولمبي أو 
الدورات المتنوعة وكذلك الدراسات العليا بالتعاون 
مع عدد من الجهات الدولية واإلقليمية، باإلضافة 

إلى  التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة 
ووزاراتها لتقديم دورات خاصة لموظفيها في إطار 

التعاون المشترك للوصول إلى  األهداف المشتركة 
 وإلى المنفعة العامة.

من جانبه، أكد السيد سيف محمد النعيمي المدير 
التنفيذي لألكاديمية األولمبية القطرية، أن اختيار 

مجلة /The Excelligent/ العالمية لألكاديمية 
األولمبية القطرية كأفضل مركز تعليمي في دولة 

قطر للعام 2021، يأتي نتيجة تضافر جهود فرق 
العمل باألكاديمية إلى األفضل، وكذلك الشركاء 

من جهات دولية وقارية ومحلية، وأيضا المحاضرون 
 الذين ساهموا بشكل كبير في نيل ثقة الدارسين.

وأضاف: "دائما ما تسعى األكاديمية األولمبية 
القطرية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع المحلي 
خصوصا والعربي والعالمي عموما من خالل التنويع 
في البرامج والدورات والورش التي تخدم المجتمع 

الرياضي إداريا وفنيا، وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف 
األكاديمية، وهو نشر الثقافة الرياضية واألولمبية 

في أوساط المجتمعات".



ارتقى بأحالمنا 
فوق هام السحاب 

وسجل اسمه 
بأحرف من نور

الصقر األولمبي معتز برشم تحدى الجاذبية 
وعانق التاريخ

وسام الوجبة عز وفخر .. واعتزالي ربما يكون بعد أو 
أولمبياد باريس أو  قبله 

هذه قصتي مع ستانلي ونسخة الدوحة 2019 
هي المحببة لقلبي 

عالقتي مع تامبيري تمتد لنحو 9 سنوات وقرار 
تقاسم الذهبية كان عفوًيا

تحطيم الرقم القياسي العالمي ضمن خطتي 

لم تْخُب رياضتنا أو يتوقف توهجها  بل 
على العكس، فقد ارتقت إلى العالمية 
وأثبت  نجوم رياضتنا تفوقهم  وقدرتهم 
على التحدي  وعلى تحقيق العديد من 

األرقام العالمية، ولعل أبرزها الميداليُة 
الذهبية التاريخية في أولمبياد طوكيو 
للصقر العالمي معتز برشم حين ارتقى 

بأحالمنا فوق هام السحاب وسجل اسمه 
بأحرف من نور في تاريخ الرياضة القطرية 

التي أنجبت واحدًا من أميز أبطال أّم 
األلعاب، لقد شّكل برشم نموذًجا للرياضة 

القطرية التي ما فتئت تقّدم لوحات 
اإلبداع وتجّسد عزم أبناء قطر على إهداء 

الوطن ما يستحق، ونجحوا في كسب 
الرهان وأوفوا بالعهد، وجاءت اإلنجاز ات 

الرياضية انعكاسًا لرغبة الرياضيين في 
إسعاد الشعب القطري، وتأكيًدا على 

الوالء والوفاء لحضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.
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بداية نرحب بك ودعنا نتحدث عن لحظات اإلنجاز  
التاريخي بالفوز بالميدالية الذهبية في دورة 

 األلعاب األولمبية األخيرة، طوكيو 2020؟
كل بطولة لها طابع خاص وإحساس خاص واإلنجاز  
الذي تحقق في أولمبياد طوكيو يعجز اللسان عن 

وصفه وجاء ثمرًة لجهود مضنية كبيرة وتحضير طوال 
12 سنة للوصول إلى هذا المستوى، وكان الهدف 

منذ البداية التتويج بذهبية أولمبية وبالشك وراء 
هذا اإلنجاز كان هناك فريق عمل كبير من اللجنة 

األولمبية برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
 ثاني  واالتحاد القطري أللعاب القوى بجانب
 لفريق الفني والمدرب وكل من وقف معي.

بالشك، كان هناك تساؤالت كبيرة، ال سّيما بعد 
جائحة كورونا وتأجيل األولمبياد من 2020 إلى  

2021 وجرى تغيير كامل في الخطة والبرنامج 
التدريبي ولم نكن متأكدين من إقامة البطولة في 

نفس الموعد المحدد عالوة على عودتي من اإلصابة 
في 2018 وبالتالي كانت هناك عقبات، األمر الذي 

جعل الفوز له مكانة كبيرة.

لكن قد يستغرب كثيرون من موافقتك على 
تقاسم الميدالية الذهبية مع البطل اإليطالي 

جانماركو تامبيري، فما الذي دفعك إلى  
الموافقة على ذلك السيما أنه حدث عالمي  

 وأولمبي؟
ماحدث جاء سابقة ألول مرة منذ عشرات السنين، 

وقد أعطى الفوز صًدى واسعًا وكبيرًا، وهذه 
اللحظة جاءت عفوية بمكانها وزمانها ولم أكن 
أتوقع من سيصل إلى الجولة النهائية الفاصلة، 

واإليطالي جانماركو تامبيري تربطني به صداقة 
طويلة األمد تعود لنحو 9 سنوات منذ مرحلة الشباب 

وصواًل لفئة الرجال، ونعرف بعضنا البعض منذ ذلك 
الحين وهناك عالقة وطيدة خارج الملعب، فضاًل عن 
أن كل واحد مّنا مر بنفس الظروف الصعبة وتعرضنا 

لإلصابة ذاتها، ويعرف حجم المعاناة التي عاشها 
اآلخر والصعوبات الذهنية والبدنية. وعندما وصلنا 
إلى نفس االرتفاع، كان هناك اجتماع مع الحكم 

الذي اقترح اللجوء لجولة فاصلة لتحديد من سيظفر 
بالذهب ومن تذهب له الفضة وحينها سألت الحكم 

عن إمكانية تقاسم الميدالية الذهبية وقد وافق 
على الفور والكل شاهد حجم الفرحة وردة الفعل 

الكبيرة والغبطة التي عشناها سوًيا، أعرف كم 
يعني الفوز بالذهب، فرصة مشاركة الذهب شيء 

سأعتز به لبقية حياتي.

الصقر األولمبي برشم حّل ضْيفًا على صفحات 
مجلة األدعم للحديث عن اإلنجاز  األولمبي 

وكذلك المحطات التي رافقت مسيرته 
والعديد من المحاور التي تهم مستقبله 

وماهو قراره لما بعد االعتزال فلنتابع ما قاله: 

وكيف تقّيم مستوى المنافسة في نهائي 
مسابقة الوثب العالي باألولمبياد وهل كان ضمن 

 حدود توقعاتك؟
البطولة ُتَعّد أقوى نهائي للوثب العالي األولمبي 
على مر التاريخ  من ناحية المستوى، ولم يسبق أن 

حدث هذا النوع من المنافسة بتاريخ اللعبة في ظل 
تقارب األرقام، لذا، كانت التوقعات صعبة، ال سّيما 
أن الموسم كذلك واألجندة المبرمجة تم إلغاؤها 

بالكامل وال شك في أن الموضوع برّمته كان يعود 
إلى عدة أسباب وبالنسبة لي كانت تحضيراتي جيدة 

وكنت واثقًا من نفسي.

لنتحول إلى الحديث عن تفضل حضرة صاحب 
 السمو، أمير البالد المفدى، بمنحك وسام الوجبة؟

حظيت بشرف كبير، وإنه لفخر عظيم بالنسبة لي 
وبكل تأكيد هو شعور عز وفخر، وليس بالغريب على 

صاحب السمو أمير البالد المفدى، حتى في الملعب 
قبل البطولة وبعد البطولة كان على اتصال دائم 

معي بجانب صاحب السمو األمير الوالد ودعمهما 
لي مستمر، وبالشك هي لحظة تاريخية بالنسبة لي 

ستبقى محفورة إلى  األبد في ذاكرتي وستظل 
دافعًا لألجيال القادمة وحافزًا لألبطال.

بعد الحصول على البرونزية والفضية والذهب 
األولمبي وكذلك ذهبية بطولة العالم، ما هي 

التطلعات والطموحات القادمة؟
كل موسم له تحدياته وأهدافه وأنا كمعتز برشم، 
أحاول مع بداية كل موسم  النظر إلى األهداف 
التي نسعى إليها بالتنسيق مع المدرب ستانلي 

وخالل مسيرتي ال أحدد أن يكون الهدف الذهبية 
األولمبية أو العالمية حتى ال يكون هناك حدود 

لسقف الطموح وأحب تحقيق أكبر قدر ممكن من 
اإلنجازات وذلك ما حصل بالفعل.

هل يراودك طموح كسر الرقم القياسي العالمي 
الصامد منذ 28 عامًا؟

الرقم القياسي العالمي ضمن الخطة وهو ضمن 
األهداف الموضوعة بيني وبين المدرب وأسعى 
خالل مسيرتي قبل االعتزال إلى أن أحّطم الرقم 

القياسي العالمي.

هناك العديد من االستحقاقات القادمة ولكن ما 
هي األبرز في أجندة الموسم الجديد؟ 

أبرز هذه االستحقاقات، المشاركة في بطولة 
العالم للصاالت في صربيا خالل شهر مارس المقبل 
وبطولة العالم في الهواء الطلق في أمريكا خالل 

شهر يوليو، فضاًل عن دورة األلعاب اآلسيوية في 
هانغتشو بمقاطعة جيجيانغ الصينية في شهر سبتمبر 

من العام المقبل، بجانب الدوري الماسي وال شك 
في أّن موسم ألعاب القوى في الموسم الجديد 
سيكون حافاًل وهناك ضغط كبير وسيكون هناك 

تنسيق كبير مع المدرب لوضع خطة فيها الكثير من 
المرونة الختيار بعض البطوالت التي تهّمنا تحسًبا 

لإلصابات.

بالتأكيد هناك توهج كبير قارًيا وأولمببًيا بالنسبة 
ألّم األلعاب القطرية، لكن ما هو المستقبل 

القادم لها؟
 هناك الكثير من المواهب ولكنها تحتاج إلى
الكثير من الصقل والرعاية والدعم المعنوي 

والمادي ضماًنا لعدم ضياعها. وأكاديمية أسباير 
تقوم بتخريج العديد من الالعبين الصاعدين 
 والمشكلة تكمن في االستمرارية، ونملك

رصيدا بشريا جيدا وكافيًا من المواهب.

هل تنظر ألسماء محددة بعينها لتكون مشروع 
أبطال أولمبيين؟

من الصعب تحديد أسماء معينة وكما أسلفت، 
فالموهبة موجودة والموهبة هي بمثابة الباب 

لكن األهم االستمرارية وصقلها من أجل أن تقدم 
المستوى المطلوب.

موضوع االعتزال يراود أي رياضي في أي مرحلة، 
فهل هذا النوع من القرارات يجول في خاطرك 

وماذا بعد االعتزال؟
 قرار االعتزال يراود أي رياضي ولكن بنفس

 الوقت يبقى قرارًا صعبًا وأي رياضي يعرف الوقت
المناسب التخاذ هذا القرار، واليحتاج للتفكير ألنه 

قادم ال محالة.

وهل ربما تتخذ هذا القرار في وقت معين قد 
يكون بعد أولمبياد باريس 2024؟

األمر يبقى وارًدا وربما يكون ذلك بعد األولمبياد 
القادم وربما قبله "يضحك"..

هناك العديد من التساؤالت تراود الجماهير حول 
مسيرة بعض الرياضيين، وهناك عدد كبير من 

اإلنجازات في مسيرتك، لكن ما هي البطولة 
المفضلة لديك؟

بالنسبة لي، بطولة العالم 2019 في الدوحة كانت 
بين أهلي وناسي، وتظل ذكرى خاصة وعزيزة، ال 
سّيما أن عودتي جاءت بعد التعافي من اإلصابة، 
وقد تركت هذه البطولة انطباعات كبيرة وكان 
اإلرث كبيرًا في المجتمع، والجميع تابعها في 

الملعب لحظة بلحظة.

هذه النسخة بالتحديد تركت إرثًا كبيرًا أللعاب 
 القوى القطرية فهل تتمنى عودتها من جديد

إلى الدوحة؟ 
ال شك في أن البطولة كان لها وقع خاص وحققت 
وأضافت الكثير للرياضة القطرية وأتمنى عودة هذه 

البطولة إلى الدوحة مجدًدا يوًما ما.
ص.63ص.62



متى كانت نقطة التحّول في مسيرة معتز برشم 
ومتى شعرت بذلك؟

نقطة التحول كانت في عام 2009 بعد التخرج من 
أكاديمية أسباير، فقد بدأت بالتدّرب مع المدرب 

ستانلي وهو مدرب محترف ولديه إنجازات أولمبية 
وعالمية، ويعرف األهداف الموضوعة وقال لي 

لحظة وصوله إلى الدوحة خالل اجتماعي به: "أنا 
هنا للعمل، فإذا كان هدفك العمل سوًيا فلنبدأ 

وإال دعني أعود إلى بلدي، وبالفعل وخالل هذه 
الفترة كنت أخوض إحدى مباريات كرة السلة وكان 

المدرب ستانلي يشاهدني وبعد المباراة قال لي : 
"هذه القفزة التي قمت بها نادرة في العالم وأنت 

تملك موهبة علينا صقلها وبدأ المدرب من تلك 
اللحظة بمتابعتي يومًيا وطلب مني التركيز ذهنًيا 

وبدنًيا وتجاوبت معه في معسكر لمدة شهر وكانت 
النتائج مذهلة وارتفعت أرقامي من 2:14م إلى  
2:25م وكانت تلك قفزة كبيرة، األمر الذي جعل 
الثقة تتعزز بيني وبين المدرب وكانت تلك بداية 

االحتراف بالنسبة لي.

وما رأيك في تراجع أرقام الوثب العالمي في 
البطوالت األخيرة؟ هل هناك سبب لذلك؟

المستويات كانت مرتفعة في السنوات األربع 
الماضية، وكانت هناك إصابات لدى جميع 

المتنافسين في قائمة الخمسة الكبار، وهناك 
فوارق مع الرياضيين من المستوى الثاني، لذا كان 

هناك تأّثر واضح.

هناك حالة خاصة، دائًما ما نشاهد عائالت رياضية 
في شتى األلعاب واليوم في قطر هناك معتز 

برشم، في ألعاب القوى ومشعل برشم في 
المنتخب القطري لكرة القدم ونادي السد؟ 

في البيت كانت ميولنا أللعاب القوى، أّما مشعل 
فقد كان يميل إلى كرة القدم وحراسة المرمى 

على وجه الخصوص، واليوم حلم كل رياضي التواجد 
في األولمبياد وكذلك العب كرة القدم حلمه 

اللعب في كأس العالم وال شك في أن ذلك يعتبر 
فخرًا عظيمًا بالنسبة لمشعل وأتمنى له كل التوفيق 

وال شك في أن أمامه آفاقًا كبيرة .

مساحة حرة نتركها لمعتز برشم فماذا تقول؟
أشكر جميع من وقف إلى جانب معتز برشم وسانده، 

وأتمنى من الجيل القادم أن "يشد حيله" ويستفيد 
من المنشآت الموجودة في الدوحة وأن يتحّلى 

بالمثابرة والمتابعة وحب النجاح والكفاح المستمر.

االحتراف ليس 
بالكالم وإنما بكيفية 
تطبيق االحتراف عند 

معتز برشم.

 برشم انعكاس مضيء ألكاديمية أسباير

يمّثل معتز برشم عالمة مضيئة لعمل أكاديمية 
أسباير التي ُتعتبر الرافد األساسي للرياضة 

القطرية ومنجًما لمواهبها فهو أحد أبنائها 
األوفياء الذين تخرجوا منها، وقد تمكن من 
 توظيف موهبته في صالح وطنه واستغلها

 أفضل استغالل من أجل تحقيق اإلنجازات.

وأصبح صقر األدعم استثماًرا ناجحا ليتصدر مشهد  
 الرياضة القطرية في المحافل العالمية.

ز معتز برشم يمثل حافًزا ودافًعا للجميع للعمل  َتَميُّ
والعطاء في سبيل تحقيق المزيد، وهذا التقدير 

الدولي يمثل قفزة نوعية الي األمام لحصد 
االنتصارات والتفكير جديا في المحافظة على 

 القمة.

ويعتبر نجاح برشم حافزًا للمواهب الصاعدة 
ولالعبين الصغار حتى يسيروا على دربه فالشاب 

القطري يتميز عن غيره بقدرته على كسب 
التحدي، األمر الذي يعزز إمكانية مشاهدة 

 مواهب قطرية قادرة على الوصول أو حتى
تجاوز مستوى معتز برشم في المستقبل.
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 اللجنة األولمبية القطرية توقع
مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة 

للدراسات العليا
أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن توقيع مذكرة 

تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا بغرض 
التنسيق لتحديد الفرص المتاحة للتعاون في 

المجاالت البحثية المتفق عليها واألنشطة العلمية 
وتعزيز سبل التعاون والتفاعل فيما بينهما، بما 

ينعكس على تحسين المشاريع واألعمال المتعلقة 
 بالبحوث.

وّقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد جاسم بن 
راشد البوعينين أمين عام اللجنة األولمبية القطرية، 
ومن جانب معهد الدوحة للدراسات العليا السيدة 

مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي 
 للقطاع اإلداري والمالي.

وتنّص المذكرة على تبادل الخبرات والخبراء، 
والبيانات والمعلومات، فيما يخص مجال التدريب 

والتطوير، باإلضافة إلى  التعاون في مجال التعليم، 

وتدريب اإلدارات والقيادات التنفيذية لموظفي 
اللجنة األولمبية القطرية، وتنظيم الندوات وإقامة 
المؤتمرات وورش العمل التدريبية التخصصية ذات 

 االهتمام المشترك.
وسيقوم معهد الدوحة للدراسات العليا بتصميم 

برامج تدريبية خاصة بناء على احتياجات اللجنة 
 األولمبية القطرية، وتنفيذها.

من جانبه، قال سعادة السيد جاسم بن راشد 
 البوعينين أمين عام اللجنة األولمبية القطرية:

"نتطّلع دائما إلى االستثمار في العنصر البشري 
وتطويره باعتباره أهم الموارد نحو تحقيق التنمية 

الشاملة، ونسعى من خالل التعاون مع معهد 
الدوحة للدراسات العليا إلى  النهوض الفكري 

 والمهني".

وأضاف سعادته: "تعتبر عملية تطوير الموظفين 

أداة استراتيجية للنمو المستمر وزيادة اإلنتاجية، لذا، 
سيتم إعداد الكوادر وتأهيلها لمواجهة التحديات 
المستقبلية ووضع خطة تطوير شاملة استعدادا 

لالستحقاقات القادمة ومن ضمنها دورة األلعاب 
 اآلسيوية  2030".

واختتم حديثه بقوله: "إن اللجنة األولمبية القطرية 
تمتلك الخبرة اإلدارية من خالل استضافة العديد 

من األحداث الرياضية المختلفة على مدار العقود 
الماضية، ونود أن نتشارك هذه الخبرات بطريقة 

 جديدة".

وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم المسند، 
المدير التنفيذي للقطاع اإلداري والمالي في معهد 
الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد يحرص دائما على 

التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، وبالشكل 
الذي يهدف إلى  تعزيز الشراكات االستراتيجية 

والفرص المتاحة من خالل مركز االمتياز للتدريب 
واالستشارات، للتعاون في مجاالت تخدم التكامل 

المؤسسي والمجتمعي مثل برامج تدريبية ودورات 
تسهم بشكل مباشر في بناء الشخصية المؤسسية 

وتؤدي إلى  التقدم والتطوير المؤسسي والمهني 
في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 
 ويثمن المشاريع البحثية واإلنتاج العلمي والمعرفي.

وأضافت المسند: "يسعدنا أن نمضي قدما بتوقيع 
هذه االتفاقية مع اللجنة األولمبية التي تعد 

صرحا في مجال دعم مسيرة الرياضة وتعزيز مكانة 
دولة قطر دوليا، وبما يحقق األهداف المرجوة 

من المشاركة الفعالة في النهضة الشاملة التي 
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