


المحتوى
كلمة سعادة رئيس اللجنة األولمبية القطرية

للدورة األولمبية 2024-2021 - إعادة انتخاب الشيخ جوعان بن حمد رئيسًا للجنة األولمبية القطرية
اللجنة األولمبية القطرية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع

اللجنة األولمبية القطرية توقع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
اللجنة األولمبية الــقطريــة تــحتفل بــفصل جــديــد مــن اإلنجازات فــي حــفل جــوائــز الــتميز الرياضي

نيابة عن سمو األمير - الشيخ جوعان يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
الشيخ جوعان بن حمد يستقبل سفيرة الشؤون الرياضية الفرنسية لورنس فيشر

 سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يحضر مراسم التأبين االفتراضي للسيد جاك روج الرئيس األسبق للجنة
األولمبية الدولية

اللجنة األولمبية القطرية تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لـ)أنوك(
إعادة انتخاب المانع عضوا بالمكتب التنفيذي التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية

اللجنة األولمبية القطرية تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس األولمبي اآلسيوي
اللجنة األولمبية القطرية تشارك في االجتماع الثالث والثالثين لرؤساء اللجان األولمبية الخليجية

جاسم البوعينين يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للجان األولمبية بدول مجلس التعاون الخليج
 ضم مقتنيات خاصة تلخص مسيرة األبطال, معرض بطولة العالم لذوي اإلعاقة / الدوحة 2015 / يوثق

اإلنجازات الكبيرة لنجوم األدعم 
 تسّلمها الشيخ جوعان بن حمد في حفل )أنوك(, اللجنة األولمبية القطرية تفوز بجائزة اللجنة

األولمبية الوطنية المتقدمة
اللجنة األولمبية القطرية تشارك في المنتدى الدولي للنزاهة الرياضة

اللجنة األولمبية القطرية تحتفل بجولة العلم افتراضًيا
اللجنة األولمبية القطرية تعلن رزنامة األحداث والفعاليات الرياضية لعام 2022

نجاح كبير لبطولة اللجنة األولمبية القطرية لرياضة ’البادل‘ 2021 برعاية مؤسسة ’ُأريُد‘
اللجنة األولمبية القطرية تنظم برنامجها السنوي ’اللياقة والصحة‘

اللجنة األولمبية القطرية تعلن قائمة أعضاء مجلس شباب ’األدعم‘
اللجنة األولمبية القطرية ُتنّسق اجتماعًا بين اللجنة األولمبية الدولية وممثلين للرياضة األفغانية في الدوحة

خزائن الصقر العالمي معتز برشم تضم ثاني ميدالياته الفضية األولمبية 
سجله الذهبي يترصع بنجمة جديدة, الصقر األولمبي معتز برشم يحظى بجائزة الرياضي الملهم تقديرا لموقفه التاريخي 

في طوكيو 2020
كسب نظيره البحريني في النهائي وحقق 8 انتصارات بدون هزيمة, أدعم اليد يخطف الذهبية القارية الخامسة 

ويواصل تربعه على عرش القارة الصفراء 
إنجاز جديد للثنائي شريف يونس وأحمد تيجان, أدعم الطائرة الشاطئية يحصد برونزية آسيا 

األدعم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا األولى للطائرة الشاطئية 
في بطولة العالم لرفع األثقال بطشقند, ذهبية وفضية لـلرباع فارس إبراهيم 

3 ميداليات ذهبية للبطل فارس إبراهيم في البطولة العربية
بعد حصوله على 3 ميداليات ذهبية, فارس األدعم أفضل رباع عربي

البطل القطري يرسم آفاقًا جديدة لحصد المزيد من األلقاب, عثمان بولعراس يضيف إنجازا هائال بإحرازه برونزية 
العالم للتايكوندو 

األدعم يتوج بالبرونز على حساب الفراعنة, محاربو الصحراء يعانقون كاس العرب في الدوحة
باستضافة استثنائية ألفضل نسخ البطولة, قطر تترك بصمتها في بطولة العالم للبادل

قطر تضع لبنة تأسيس االتحاد الخليجي, مشاركة كبيرة في كأس آسيا للثالثي ’ترايثلون‘
األكاديمية األولمبية القطرية تواصل برامجها بنجاح كبير
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دخلت اللجنة األولمبية القطرية دورة أولمبية جديدة 
تسعى من خاللها إلى استكمال مسيرة اإلنجازات 

وتعزيز مكانة الرياضة القطرية وحضورها المتميز 
على مختلف األصعدة، تماشيا مع الدعم الكبير الذي 

تحظى به من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.

لقد شهدت الدورة األولمبية السابقة العديد من 
اإلنجازات المتميزة للرياضة القطرية والتي كان 
أبرزها اإلنجاز التاريخي وغير المسبوق في دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية في نسختها الثانية 

والثالثين ’طوكيو 2020‘ والتي تّوج فيها بطالنا 
فارس إبراهيم ومعتز برشم بميداليتين ذهبيتين، 

باإلضافة إلى فوز المنتخب القطري للكرة الطائرة 
الشاطئية المؤّلف من الثنائي شريف يونس وأحمد 
تيجان بالميدالية البرونزية التي كانت األولى للعرب 

في رياضة جماعية باألولمبياد.

وكان الفوز باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
الحادية والعشرين عام 2030 للمرة الثانية بعد أن 
سبق لدولة قطر استضافة النسخة الخامسة عشرة 

عام 2006، التي شكلت عالمة فارقة في تاريخ 
الدورة، نجاحا جديدا في مجال الحصول على شرف 

تنظيم البطوالت الرياضية الكبرى.

إننا مقبلون على العديد من االستحقاقات المهمة 
في الدورة األولمبية الحالية 2021 - 2024 والتي 

نتطلع فيها إلى مواصلة مسيرة اإلنجازات، كما 
سنمضي قدما في تنفيذ استراتيجية إعداد المنتخبات 

الوطنية لدورة األلعاب اآلسيوية - الدوحة 2030، 
والتي نهدف من خاللها إلى إعداد رياضيينا لتحقيق 

أفضل النتائج الممكنة في الدورة.

كما تستمر دولة قطر في كونها قبلة الرياضة 
العالمية من خالل استضافة العديد من األحداث 

والبطوالت الرياضية الكبرى والتي تأتي في 
مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، قطر 

2022 والتي تقام ألول مرة في منطقة الشرق 
األوسط، وبطولة العالم للجودو، قطر 2023، 

وبطولة العالم لأللعاب المائية، قطر 2023، 
باإلضافة إلى العديد من البطوالت األخرى المحلية 
والخليجية واآلسيوية والدولية في مختلف األلعاب.

جوعان بن حمد آل ثاني
   رئيس اللجنة األولمبية القطرية
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للدورة األولمبية 
2021-2024

إعادة انتخاب الشيخ 
جوعان بن حمد رئيسًا 

للجنة األولمبية 
القطرية

أعيد انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيسًا للجنة األولمبية القطرية، بالتزكية، للدورة 

األولمبية الجديدة 2024-2021، وسعادة السيد 
جاسم بن راشد البوعينين أمينًا عامًا للجنة.  

جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي 
ُعقد برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

حيث تم انتخاب سعادة السيد محمد يوسف المانع 
نائبا أول لرئيس اللجنة وسعادة الدكتور ثاني بن عبد 

الرحمن الكواري نائب ثانيا لرئيس اللجنة، وسعادة 
السيد جاسم بن راشد البوعينين أمينا عاما للجنة 

األولمبية والسيد ناصر بن صالح العطية عضوًا )رئيس 
لجنة الرياضيين(.

وتوجه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
خالل االجتماع بالشكر لالتحادات الرياضية، مشيدا 

باإلنجازات التي حققتها الفرق والمنتخبات القطرية 
العام الماضي، ومن أبرزها الحصول على ميداليتين 

ذهبيتين وأخرى برونزية في دورة األلعاب األولمبية 
الصيفية - طوكيو 2020، والحصول على ميدالية 

برونزية في دورة األلعاب البارالمبية، وحث سعادته 
االتحادات على بذل المزيد من الجهود استعدادًا 

لالستحقاقات المقبلة للمنتخبات القطرية.

وقد افتتحت أعمال الجمعية العمومية بالتصديق 
على محضر االجتماع السابق للجمعية العمومية رقم 

35 الذي عقد في فبراير 2020، وناقش االجتماع 
استراتيجية إعداد المنتخبات الرياضية القطرية لدورة 

األلعاب األسيوية - الدوحة 2030.

وسلط االجتماع الضوء على إنجازات اللجنة األولمبية 
القطرية في عامي 2020 و2021 والمشاركة 

الناجحة في دورة األلعاب األولمبية الصيفية، 
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ATHLETES COMMITTEE

وبناء على ما 
تمخضت عنه 

الجمعيات 
العمومية 

لالتحادات واللجان 
الرياضية، تم اعتماد 

التشكيل الجديد 
لالتحادات واللجان 

الرياضية على النحو 
التالي:

والبارالمبية، طوكيو 2020، والتي تصدرت فيها 
دولة قطر ترتيب الدول العربية في دورة األلعاب 
الصيفية، إضافة إلى الفوز بملف استضافة دورة 

األلعاب اآلسيوية 2030.

وجرى أيضا خالل االجتماع مناقشة موازنة اللجنة 
األولمبية القطرية للعام المالي 2022، وآخر 

المستجدات والتحضيرات الجارية للمشاركات المقبلة 
للمنتخبات القطرية ومن بينها دورة األلعاب الرياضية 
الخليجية في دولة الكويت، ودورة األلعاب اآلسيوية 

2022 في الصين.  

الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني 
رئيسا لالتحاد القطري لرياضة ذوي 

االحتياجات الخاصة

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 
رئيسا لالتحاد القطري لكرة القدم

السيد ناصر غانم الخليفي
رئيسا لالتحاد القطري للتنس 
واإلسكواش والريشة الطائرة

السيد محمد عيسى الفضالة
رئيسا لالتحاد القطري أللعاب القوى

السيد علي غانم الكواري
رئيسا لالتحاد القطري للكرة الطائرة

السيد خالد بن حمد العطية
رئيسا لالتحاد القطري للتايكوندو 

والجودو والكاراتيه

سعادة السيد محمد يوسف المانع 
رئيسا لالتحاد القطري لرفع األثقال

السيد عبد اهلل علي الغانم المعاضيد 
رئيسا لالتحاد القطري للمبارزة

السيد بدر محمد الدرويش
رئيسا لالتحاد القطري للفروسية 

والخماسي الحديث

السيد خليل أحمد المهندي
رئيسًا لالتحاد القطري لكرة الطاولة 

السيد محمد سعد المغيصيب
رئيسًا لالتحاد القطري لكرة السلة

 السيد حسن ناصر النعيمي
 رئيسًا لالتحاد القطري للجولف

السيد أحمد محمد الشعبي
رئيسًا لالتحاد القطري لكرة اليد

السيد خليل إبراهيم الجابر
رئيسًا لالتحاد القطري للسباحة

السيدة لولوة حسين المري
رئيسا للجنة رياضة المرأة القطرية

السيد راشد ماجد السليطي رئيسًا 
لالتحاد القطري للشراع والتجديف

الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني رئيسًا 
لالتحاد القطري للرياضة المدرسية

السيد علي أحمد الهتمي
رئيسًا لالتحاد القطري للجمباز

الدكتور محمد جهام الكواري 
رئيسًا لالتحاد القطري للدراجات 

الهوائية والترايثلون

الشيخ فهد بن خالد آل ثاني 
رئيسًا لالتحاد القطري للمالكمة 

والمصارعة

السيد مشعل إبراهيم النصر رئيسًا 
لالتحاد القطري للرماية والقوس 

والسهم

السيد راشد ماجد السليطي رئيسًا 
للجنة الرياضات الشتوية القطرية

السيد يوسف جهام الكواري رئيسًا 
للجنة القطرية لرياضات الرجبي 

والهوكي

الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني 
رئيسًا للجنة القطرية للكريكيت

الدكتور إبراهيم صالح النعيمي 
رئيسًا لالتحاد القطري للرياضة 

الجامعية

الشيخ عبد اهلل بن فالح آل ثاني 
رئيسًا لالتحاد القطري للرياضات 

اإللكترونية

السيد ناصر صالح العطية
رئيسًا للجنة الرياضيين

وبعد نهاية االجتماع، كرم سعادة الشيخ جوعان 
بن حمد آل ثاني الشخصيات الرياضية التي 

ساهمت في خدمة الحركة األولمبية في دولة 
قطر تقديرًا لجهودهم، وهم سعادة الشيخ سعود 

بن علي آل ثاني النائب السابق لرئيس اللجنة 
األولمبية القطرية، وسعادة الدكتور ثاني بن 

عبدالرحمن الكواري رئيس االتحاد القطري أللعاب 
القوى السابق، وسعادة السيد ربيعة محمد 

الكعبي رئيس االتحاد القطري للرياضية المدرسية 
السابق، والسيد حمد بن عبدالرحمن العطية رئيس 

اتحاد الفروسية السابق، والسيد عبداهلل يوسف 
السليطي رئيس االتحاد القطري للشراع والتجديف 

السابق، والسيد أحمد عبدالرحمن المفتاح رئيس 
االتحاد القطري لكرة السلة السابق، والسيد ماجد 

أحمد النعيمي أمين سر االتحاد القطري للرماية 
والقوس والسهم السابق، والسيد علي سعيد 
المالكي أمين سر االتحاد القطري لكرة السلة 

السابق.
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وقعت اللجنة األولمبية القطرية مذكرة تفاهم 
مع القوات المسلحة القطرية، تتعلق بالتطوير 
الرياضي، وذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن 

محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتيسير التعاون بين 
الطرفين، وتحديد اإلطار الخاص ببرامج التعاون في 

مجال الرياضة، ودعم وتطوير الرياضيين القطريين 
الموهوبين ممن يمتلكون المؤهالت والقدرات 

الرياضية والبدنية الالزمة وفقا لمعايير عالية تأهلهم 
لتمثيل الدولة في المنافسات واألحداث الرياضية 

اإلقليمية والدولية.

اللجنة األولمبية 
القطرية توقع 

مذكرة تفاهم مع 
وزارة الدفاع

كما تهدف إلى تبادل الخبراء واالستشاريين 
والمدربين والمتخصصين في مجال الرياضة والتربية 

البدنية، وتقاسم التجارب المتعلقة بحماية الرياضة 
وتنظيم الفعاليات الرياضية والطب الرياضي 

ومكافحة المنشطات، ودعم وتطوير الرياضة 
النسائية وتأهيل الكوادر النسائية في مختلف 

المجاالت واألنشطة الرياضية، وذلك من خالل توفير 
الكوادر التدريبية المتخصصة.

قام بتوقيع االتفاقية سعادة السيد جاسم بن راشد 
البوعينين األمين العام للجنة األولمبية القطرية، 

والعميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس 
االتحاد   الرياضي العسكري بالقوات المسلحة 

القطرية.
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وقعت اللجنة األولمبية القطرية اتفاقية تعاون 
مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بغرض 

التعاون في مجال األنشطة البدنية والرياضية 
لتعزيز التعاون واستثمار الجهود في إطار عالقات 

الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وفي هذا السياق، استقبل سعادة الشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني، رئيس اللجنة األولمبية القطرية سعادة 

السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية 
والتعليم والتعليم العالي في مقر اللجنة األولمبية 

القطرية.

ووقع كل من سعادة السيد جاسم بن راشد 
البوعينين، أمين عام اللجنة األولمبية القطرية 

وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل 
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اتفاقية 

التعاون الثنائي بين الجانبين بحضور السيدة فوزية 
عبد العزيز الخاطر، الوكيل المساعد للشؤون 

التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتضمنت بنود االتفاقية تبادل الخبرات والبيانات 
والمعلومات فيما يختص بمجاالت التربية واللياقة 

البدنية وعالقة التعليم بالرياضة، ونشر الوعي 
الرياضي ونمط الحياة الصحي بين الطالب، من خالل 

اعتماد سياسة تبادل الخبرات واإلمكانيات على 
كافة المستويات في اختصاص الرياضة المدرسية.
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اللجنة األولمبية 
القطرية توقع 
اتفاقية تعاون 

مع وزارة التربية 
والتعليم والتعليم 

العالي



كـرمـت الـلجنة األولمبية القطرية فـي حفلھا 
الـسنوي "جـوائـز التميز الرياضي" أبـرز نـجوم 

الـریاضة القطرية الذین حـققوا نـجاحـات كـبیرة 
ورفـعوا اسـم قـطر عالیًا فـي أكـبر الـمحافـل 
الـریاضیة واألولمبیة والبارالمبیة خـالل الـعام 

2021 بـحضور سـعادة الشـیخ جـوعـان بـن حـمد آل 
ثـانـي رئـیس الـلجنة األولـمبیة الـقطریـة، وسـمو 

الشـیخ محـمد بـن خـلیفة آل ثـانـي، وسـعادة 
الشـیخ سـعود بـن عـبد الـرحـمن آل ثـانـي رئـیس 

الـدیـوان األمـیري، وسـعادة السـید صـالح بـن 
غـانـم الـعلي وزیـر الـریـاضـة والشـباب، وسـعادة 

الـدكـتور الـمھندس عـبد اهلل بـن عـبد الـعزیـز 
السـبیعي وزیر البلدیة، وعدد من أصحاب السعادة 

الشیوخ والمسؤولین.

وشھـد الـحفل الـذي أقـیم فـي بـراحـة مشـیرب 
تـكریـم الـریـاضـیین واإلداریـین الـمتمیزیـن 

والـشخصیات الـریـاضـیة والـمؤسـسات الـداعـمة 
لـلریـاضـة وسـط حـضور شـخصیات ریـاضـیة وعـامـة 
ومـمثلي مـؤسـسات حـكومـیة وخـاصـة لـم تـدخـر 
جھـدًا فـي دعـم مسـیرة الـریـاضـة الـقطریـة خـالل 
الـموسـم الـریـاضـي الـذي شھـد تحـدیـات انـتشار 

جائحة كورونا التي ألقت بظاللھا على الریاضة في 
كل أنحاء العالم.

وبهــذه المــناســبة، أكـد سـعادة الشـیخ جـوعـان 
بـن حـمد آل ثـانـي رئـیس الـلجنة األولـمبیة الـقطریـة 

أن حـفل جـوائـز الـتمیز الـریـاضـي یـأتـي فـي إطـار 
حـرص الـلجنة األولـمبیة المسـتمر عـلى تـكریـم 

الـریـاضـیین أصـحاب اإلنجازات  والشركاء من 
الوزارات والمؤسسات الداعمة للحركة الریاضیة.

وأشـاد سـعادتـه بـاإلنجازات  الـتي تـحققت خـالل 
الـعام الـحالـي الفـتا، فـي ھـذا الـصدد، إلى أن 

الـمشاركـة القطریـة فـي دورة األلـعاب األولـمبیة 
والـبارالـمبیة طـوكـیو 2020، كـانـت األفـضل فـي 

تـاریـخ الـریـاضـة الـقطریـة، بـعد أن شھـدت ألول 
مـرة تـحقیق 4 مـیدالـیات، كـان مـنھا ذھـبیتان 

لـلبطلین فـارس إبـراھـیم ومـعتز بـرشـم، بـاإلضـافـة 
إلى بـرونـزیـة الـمنتخب الـقطري لـلكرة الـطائـرة 

الـشاطـئیة وبـرونـزیـة نجـم األدعـم الـبارالـمبي 
عبدالرحمن عـبد الـقادر فـي مـنافـسات رمي الجلة.

وأشـار سـعادة الشـیخ جـوعـان بـن حـمد آل ثـانـي 
إلى أن الـنجاحـات الـتي تـحققھا الـفرق الـریـاضـیة 

الـقطریـة عـلى مـختلف األصـعدة، ھـي ثـمرة 
الـدعـم الـال محـدود الـذي تحـظى بـه الـریـاضـة مـن 

الـداعـم األول لـھا حـضرة صـاحـب السمو الشیخ 
تمیم بن حمد آل ثاني أمیر البالد المفدى.

وعـبر رئـیس الـلجنة األولـمبیة الـقطریـة عـن 
اعـتزازه بجـمیع ریـاضـیي األدعـم وشـكرھـم عـلى 
مـجھوداتـھم الـكبیرة مـن أجـل تشـریـف الـریـاضـة 

الـقطریـة فـي مـختلف الـمحافـل اإلقـلیمیة 
والـقاریـة والـدولـیة، مـتمنیا لـھم الـتوفـیق فـي 

المشاركات المقبلة وتحقیق المزید من اإلنجازات  
التي تعكس تطور مستوى الریاضة القطریة.

كـما تـقدم سـعادة السـید جـاسـم بـن راشـد 
الـبوعـینین، األمـین الـعام لـلجنة األولـمبیة الـقطریـة 

فـي كـلمته بھـذه الـمناسـبة الـتاریـخیة بـخالـص 
الـشكر والـتقدیـر إلى مـقام حـضرة صـاحـب 

الـسمو الشـیخ تـمیم بـن حـمد آل ثـانـي أمـیر الـبالد 
الـمفدى، عـلى دعـمه الـكبیر والـمتواصـل لـلریـاضـة 

الـقطریـة، الـذي كـان لـه األثـر الـكبیر فـي كـافـة 
اإلنجازات  الـتي تحققت على كافة األصعدة.

وقـال سـعادتـه: " كـان الـعام الـحالـي اسـتثنائـیًا، 
فـقد شھـدت مـشاركـتنا فـي دورة األلـعاب 

األولـمبیة والـبارالـمبیة -طـوكـیو 2020 إنجازًا 
غـیر مسـبوق فـي تـاریـخ الـریـاضـة الـقطریـة 

بـحصول أبـطال األدعـم عـلى مـیدالـیتین ذھـبیتین، 
ومـیدالـیتین بـرونـزیـتین. مشـیرًا إلى أن ھـذه 

الـمیدالـیات وضـعت دولـة قـطر فـي الـمرتـبة 
األولـى عـربـیًا وفي المركز الحادي واألربعین في 

جدول الترتیب العام لدورة األلعاب األولمبیة طوكیو 
."2020

وأضـاف سـعادتـه قـائـاًل: " لـم یـأت ھـذا اإلنجاز 
مـن فـراغ وإنـما كـان ثـمرة تخـطیط وجـھود مـنذ 

سـنوات طـویـلة، وھـو یـشكل فـي الـوقـت نـفسه 
انـطالقـة جـدیـدة لـلریـاضـة الـقطریـة نـحو تـحقیق 

الـمزیـد مـن الـنجاحـات مسـتقباًل. ونـود أیـضًا بھـذه 
الـمناسـبة أن نشـید بـالـدور الـذي تـقوم بـه الـوزارات 

واألجھـزة الـحكومـیة والھـیئات والـمؤسـسات 
الـعامـة والشـركـات الـخاصـة فـي دعـم مسـیرة 
الحـركـة الـریـاضـیة وھـو مـا ُیـسھم فـي تـنفیذ 

خـططنا وتـحقیق أھـدافـنا وتطلعاتنا".

وقـد قـام سـعادة الشـیخ جـوعـان بـن حـمد آل 
ثـانـي، رئـیس الـلجنة األولـمبیة الـقطریـة بـتوزیـع 

الـجوائـز عـلى الـمكرمـین فـي حـفل جـوائـز الـتمیز 
الـریـاضـي لھـذا الـعام، حـیث حـصدت وزارتـا الـصحة 

الـعامـة والـخارجـیة جـائـزة أفـضل مؤسسات 
حكومیة متمیزة في دعم الحركة األولمبیة، فیما 
حصلت قناة الكأس على جائزة الشریك اإلعالمي.

وكـانـت شـركـتا "أعـمال" و"ابـن عـجیان" لـلمشاریـع 
مـن أبـرز والـمؤسـسات الـُمكرمـة فـي الـحفل 

فـقد نـالـتا جـائـزة الشـركـات الـداعـمة لـبرنـامـج 
الـنخبة( بـرنـامـج داعـمي ریـاضـیي األدعـم )وحـصلت 

شـركـة فـودافـون عـلى جـائـزة الـراعـي الـرسـمي 
الـمتمیز الـداعـم لـبرنـامـج الـریـاضـة مـن أجـل الـحیاة، 

وشـركـة الـركـن الـریـاضـي عـلى جـائـزة الشـركـة 
الممیزة في دعم الریاضة، وشركة سنونو على جائزة 

الشركات المحلیة المتوسطة في دعم الریاضة.

وسـّلط الـحفل الـضوء عـلى أصـحاب اإلنجازات  
الـتاریـخیة فـي دورة األلـعاب األولـمبیة والـبارالـمبیة 
طـوكـیو 2020، وكـان أولـھم الـربـاع الـممیز فـارس 

إبـراھـیم الـذي افـتتح سجـل اإلنجازات  الـقطریـة 
فـي األولـمبیاد بـعد أن حصل على المیدالیة الذھبیة 

في وزن 96 كلغ ضمن مسابقة رفع األثقال.

وكـانـت الـمیدالـیة الـذھـبیة الـثانـیة مـن نـصیب 
الـبطل الـتاریـخي مـعتز بـرشـم فـي الـوثـب الـعالـي 
بـارتـفاع 2.37م فـحصل عـلى الـذھـبیة بـالمشاركـة 

مـع الـبطل اإلیـطالـي جـیانـماركـو تـامـبیري بـعد 
أن وافـق الـحكم عـلى اقـتراح برشم بمنح الذھبیة 

للبطلین في لقطة تاریخیة تجسد معنى الروح 
الریاضیة في األولمبیاد.

وكـان خـتام تـلك اإلنجازات  عـندمـا تـمكن الـثنائـي 
الـقطري شـریـف یـونـس، وأحـمد تـیجان مـن إحـراز 

الـمیدالـیة الـبرونـزیـة فـي ُمـسابـقة الكرة الـطائـرة 
الـشاطـئیة وھي أول مـیدالـیة عـربـیة فـي لـعبة غـیر 

فـردیـة فـي تـاریـخ األولمبیاد.

ومـن جـھة أخـرى، حـصل الـبطل الـقطري 
عبدالرحمن عـبد الـقادر على الـمیدالـیة الـبرونـزیـة 

لـمسابـقة دفـع الجـلة فـئة  F34، فـي دورة 
األلـعاب الـبارالـمبیة، طـوكـیو 2020، فـي إنجاز 

جـدیـد یـعكس قـدرات ھـذا الـبطل الـذي سـبق لـه 
الحصول على المیدالیة الفضیة في أولمبیاد ریو 

.2016

وُمـنح االتحاد القطري أللـعاب الـقوى واالتحاد 
القطري لـرفـع األثقال  والـمبارزة واالتحاد القطري 

لـلكرة الـطائـرة جـائـزة االتحاد   الـذھـبي، وحـصد 
الـمنتخب الـقطري لـكرة الـطائـرة الـشاطـئیة جـائـزة 

مـنتخب الـموسـم )رجـال( لـتحقیق ثـنائـي األدعـم 
لـلكرة الـطائـرة الـشاطـئیة الـمیدالـیة األولـى فـي 

تـاریـخ قـطر ضـمن مـنافـسات الـفرق والـریـاضـات 
الجـماعـیة، كـما فـاز الـمنتخب الـقطري لـكرة 
الـطاولـة بـجائـزة مـنتخب الـموسـم )سـیدات( 

الحـتاللـه الـمركـز الـثانـي فـي الـترتـیب الـعام 
لـلبطولـة الـعربـیة المجـّمعة لـلمنتخبات واألنـدیـة 
الـتي أقـیمت فـي األردن بـعد حـصولـه عـلى 19 

مـیدالـیة، مـنھا 4 مـیدالـیات ذھـبیة فـي مـنافـسات 
الـفرق والـفردي والـزوجـي، كـما حـصل نـجوم 

األدعـم مـعتز عیسـى بـرشـم وفـارس إبـراھـیم وعـبد 
الـرحـمن صـامـبا عـلى جـائـزة ریـاضـي الـموسـم، 

وتـاال أبـو جـبارة على جائزة ریاضیة الموسم كونھا 
أول ریاضیة قطریة تتأھل لألولمبیاد بمقتضى معاییر 

التأھل.

ونـال سـعید زمـزوم العبسـي جـائـزة ریـاضـي 
الـموسـم الـواعـد، ومـاریـنو مـانـویـل بـاراسـتي 

وإبـراھـیم حـسونـة جـائـزة مـدرب الـموسـم وفـاز 

ص.15ص.14

الــلجنة األولمبية 
الــقطريــة تــحتفل 

بــفصل جــديــد مــن 
اإلنجازات  فــي 

حــفل جــوائــز 
الــتميز الرياضي



بـطلنا الـبارالـمبي عـبد الـرحـمن عـبد الـقادر بـجائـزة 
العـب الـموسـم لـذوي االحـتیاجـات الـخاصـة وسارة 

مسعود بجائزة العبة الموسم لذوي االحتیاجات 
الخاصة.

وتـكریـمًا لـجھود الـكادر اإلداري حـصل خـلیفة 
یـوسـف عـبد الـملك وزایـد مـبارك الـخیاریـن ومحـمد 
سـالـم الـكواري ومحـمد عـنبر الـناصـر عـلى جـائـزة 

إداري الـموسـم، وأحرزت نـوال السـلیطي جـائـزة 
إداریـة الـموسـم، وحـصل عـبد اهلل علي الحمادي 

على جائزة حكم الموسم )رجال( وعبیر البوعنین على 
جائزة حكم الموسم )سیدات(.

كـما قـام سـعادة السـید صـالح بـن غـانـم الـعلي 
وزیـر الـریـاضـة والشـباب بـتكریـم محـمد بـن خـالـد 

الـعطیة بـجائـزة مـضمر الـموسـم )األشـواط 
الـمفتوحـة - شـیوخ( ونـاصـر عـبد اهلل الـمسند 

بـجائـزة أفـضل مـالـك ھـجن )األشـواط الـعامـة 
- قـبائـل(، كـما ُمـنح خـلیفة بـن شـعیل الـكواري 

جـائـزة أفـضل مـالـك قـطري لـلخیل، وفـالـح 
بـو غـنیم جـائـزة أفـضل جوكي، وإبراھیم سعید 

المالكي جائز أفضل مدرب قطري للخیل.

وحـصل راشـد الـخیاریـن الـھاجـري عـلى جـائـزة 
أفـضل إنجاز ریـاضـي ومـجتمعي عـلى المسـتوى 
الـشخصي )رجــال( إلنــھائــه مــاراثــون بــوســطن 

لــیصبح أول خــلیجي ینھــي ســادس أكــبر 

مــاراثــون فــي الــعالــم. )طوكیو، لندن، برلین، 
شیكاغو، نیویورك، بوسطن(.

وكـانـت جـائـزة أفـضل إنجاز ریـاضـي ومـجتمعي 
عـلى المسـتوى الـشخصي )سـیدات( مـن نـصیب 
سـعادة الشـیخة ھـند بـنت حـمد آل ثـانـي بـعدمـا 

أتـمت سـباق ھـامـبورغ لـلترایـاثـلون، وكذلك الشـیخة 
أسـماء بـنت ثـانـي آل ثـانـي لـكونـھا أول شـخص 
عـربـي یـنجح فـي التسـلق عـلى ارتـفاع 8000 م 

مـن غـیر أوكـسجین، وأول عـربـیة تـنجح فـي تسـلق 
قـمة دولـغیري وأول متسـلقة قـطریـة تـنجح فـي 
الـوصـول لـقمة جـبل أمـادابـالم مـن سـلسة جـبال 
الھـیماالیـا، فـیما فـازت بـطلة الـترایـاثـلون لـولـوة 

الـمري بـنفس الـجائـزة لـكونـھا أول امـرأة قـطریـة 
تـكمل سـباق "آیـرون مـان" فـي مـدیـنة ھـامـبورغ 
األلـمانـیة، وكـذلـك  ُكـرمـت الشـیخة ھـنوف بـنت 

ثـانـي آل ثـانـي إلنـھائـھا مـاراثـون لـندن 2021 
بتحقیقھا 9 أرقام وطنیة في سباقات مختلفة.

ص.17ص.16
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نيابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
ال ثاني أمير البالد المفدى، شارك سعادة الشيخ 

جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة األولمبية 
القطرية في منتدى شباب العالم 2022 بنسخته 

الرابعة، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة خالل الفترة من 

10 إلى 13 يناير الماضي.

 وناقش منتدى شباب العالم الذي افتتح بحضور 
ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس 

جمهورية مصر العربية الشقيقة، ثالثة محاور رئيسية، 
هي السالم، والتنمية واإلبداع. ومن خاللها تمت 

مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي 
تهم الشباب، مما يوفر منصة للتعبير عن وجهات 

النظر وتقديم األفكار وتبادل الخبرات من خالل 
الجلسات وورش العمل.

استقبل سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية في مكتبه، 

سعادة السيدة لورنس فيشر سفيرة الشؤون 
الرياضية في جمهورية فرنسا الصديقة الستعراض 

أوجه التعاون الرياضي بين البلدين، والسبل 
الكفيلة بدعمها وتطويرها في المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء سعادة السيد جاسم راشد البوعينين 

األمين العام للجنة األولمبية القطرية.

ورافق لورنس فيشر خالل الزيارة كل من سعادة 
السفير الفرنسي لدى دولة قطر جان باتيست 

والقنصل الرياضي باسكال فينسون.

 نيابة عن
سمو األمير

الشيخ جوعان يشارك 
في منتدى شباب 
العالم بشرم الشيخ

الشيخ جوعان بن 
حمد يستقبل سفيرة 

الشؤون الرياضية 
الفرنسية لورنس 

فيشر
يذكر أن سعادتها قد قامت بزيارة إلى اللجنة 

األولمبية القطرية سابقا في عام 2019، لتعزيز 
العالقات مع المسؤولين في تنظيم كأس العالم 

لكرة القدم، قطر 2022، واّطلعت على مرافق 
أسباير زون، كما قامت بزيارة االتحادات الرياضية 

المختلفة.

ص.18
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حضر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس 
اللجنة األولمبية القطرية وسعادة السيد جاسم 

بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة األولمبية 
القطرية مراسم التأبين االفتراضي الذي أقيم 
تكريمًا للسيد جاك روج، الرئيس األسبق للجنة 

األولمبية الدولية..

شارك في مراسم التأبين االفتراضي شخصيات 
رياضية وعامة بارزة من كافة أنحاء العالم كانت 

تربطها عالقة وثيقة بالراحل طوال مسيرته الطويلة 
الحافلة باإلنجازات.

خدم السيد جاك روج كرئيس ثامن للجنة األولمبية 
الدولية في الفترة ما بين 2001 إلى 2013 

وأثناء فترة رئاسته، تم انتخاب صاحب السمو أمير 
البالد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عضوًا 

باللجنة األولمبية الدولية. وقبل انتخابه رئيسًا للجنة 
األولمبية الدولية، كان السيد روج بطاًل سابقًا 

للعالم في منافسات الشراع، وشارك في دورة 
األلعاب األولمبية في ثالث مناسبات خالل األعوام 
1968 و1972 و1976، كما عمل روج رئيسًا للجنة 

األولمبية البلجيكية واللجنة األولمبية األوروبية.

وقال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بعد 
مراسم التأبين االفتراضي:" ُنعّبر اليوم عن خالص 

تقديرنا للرياضي الكبير والشخصية القيادية البارزة، 
فقد كان جاك روج يحظى باحترام كبير في جميع 

أنحاء العالم طوال مسيرته المهنية الطويلة وكانت 
له بصمات واضحة على حياة الكثيرين منا، كما كان 
للسيد جاك روج إسهامات كبيرة في تطوير الحركة 

األولمبية وسيظل إرثه خالدًا في ذاكرة الجميع 
لسنوات عديدة قادمة".

سعادة الشيخ 
جوعان بن حمد آل 
ثاني يحضر مراسم 
التأبين االفتراضي 

للسيد جاك روج 
الرئيس األسبق 
للجنة األولمبية 

الدولية

شاركت اللجنة األولمبية القطرية في اجتماعات 
الجمعية العمومية الخامسة والعشرين التحاد 

اللجان األولمبية الوطنية )أنوك( التي عقدت في 
جزيرة "كريت اليونانية".

مثل اللجنة األولمبية القطرية في االجتماعات، 
سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 
األولمبية، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين 

األمين العام للجنة.

اللجنة األولمبية 
القطرية تشارك 
في اجتماعات 

الجمعية العمومية 
لـ )أنوك(

وشهدت االجتماعات حضور نخبة من أبرز الشخصيات 
الرياضية العالمية وفي مقدمتهم الدكتور توماس 

باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية، والسيد روبين 
ميتشل رئيس اتحاد اللجان األولمبية الوطنية )أنوك( 

باإلنابة، باإلضافة إلى ممثلي 155 من اللجان 
األولمبية الوطنية البالغ عددها 205 لجان، وممثلين 

عن االتحادات الرياضية الدولية.
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إعادة انتخاب 
المانع عضوا 

بالمكتب التنفيذي 
التحاد اللجان 

األولمبية الوطنية 
العربية

اللجنة األولمبية 
القطرية تشارك 
في اجتماعات 

الجمعية العمومية 
للمجلس األولمبي 

اآلسيوي فاز السيد محمد يوسف المانع النائب األول 
لرئيس اللجنة األولمبية القطرية، بعضوية المكتب 
التنفيذي التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية 

للدورة الجديدة 2024-2021، خالل االنتخابات 
التي أقيمت على هامش اجتماع الجمعية 

العمومية العشرين لالتحاد والتي استضافتها 
اللجنة األولمبية العربية السعودية في قاعة 

المؤتمرات الكبرى بمجمع األمير فيصل بن فهد 
األولمبي بمدينة الرياض.

وشهد االجتماع تزكية األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل رئيسًا التحاد اللجان األولمبية الوطنية 

العربية للفترة 2024-2021، وعبد العزيز العنزي 
أمينا عاما.

وقد مثل اللجنة األولمبية القطرية في االجتماع 
السيد حمد العبيدلي مدير إدارة العالقات العامة 

والتعاون الدولي، والسيدة ساره المسند رئيس قسم 
التعاون الدولي.

شاركت اللجنة األولمبية القطرية في الدورة 
األربعين للجمعية العمومية للمجلس األولمبي 

اآلسيوي 2021، التي ُعِقدت اجتماعاُتها بمدينة 
دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وبمشاركة 

45 لجنة أولمبية آسيوية. 

وقد حضر االجتماع سعادة د. ثاني بن عبد الرحمن 
الكواري، نائب رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي 

عن غرب آسيا، وسعادة السيد جاسم بن راشد 
البوعينين، نائب رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي 

لدورة األلعاب اآلسيوية الدوحة 2030. 
كما مثل اللجنة األولمبية القطرية الشيخة أسماء 
بنت ثاني آل ثاني مدير إدارة التسويق واالتصال، 

والسيد خليل إبراهيم الجابر مدير ادارة الشؤون 
الرياضية.

وقدم سعادة جاسم بن راشد البوعينين خالل 
الجمعية العمومية عرضًا تقديميًا وتقريرًا مفصاًل حول 

آخر االستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية 
القطرية الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 2030.

وفي هذا السياق، تقدمت اللجنة األولمبية الدولية 
والمجلس األولمبي اآلسيوي من خالل الجمعية 

العمومية بالشكر واالمتنان إلى دولة قطر واللجنة 
األولمبية القطرية على دورهما في استضافة 

وتسهيل اجتماع اللجنة األولمبية الدولية بممثلي 
الرياضة األفغانية في الدوحة، كما حظيت اللجنة 

األولمبية القطرية باإلشادة على نجاحها التنظيمي 
في استضافة النسخة األولى من دورة أنوك 

لأللعاب الشاطئية 2019.
وناقشت الجمعية العمومية أبرز المستجدات 

والتجهيزات الجارية ذات الصلة بدورات األلعاب 
اآلسيوية القادمة التي تشمل هانغتشو 2022، 

وآيتشي- ناغويا 2026، والدوحة 2030، والرياض 
.2034

واستعرض االجتماع تقارير اللجان المنظمة لدورتي 
األلعاب اآلسيوية السادسة للصاالت والفنون 

القتالية في بانكوك وتشونبوري في تايالند، ودورة 
األلعاب اآلسيوية الثالثة للشباب المقررة في شانتو 
في الصين، إلى جانب تقديم اللجنة المنظمة لدورة 

األلعاب اآلسيوية الرابعة للشباب المقررة في 
طشقند في أوزبكستان عام 2025 عرضها حول آخر 

استعداداتها لالستضافة.
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اللجنة األولمبية 
القطرية تشارك 

في االجتماع 
الثالث والثالثين 

لرؤساء اللجان 
األولمبية الخليجية

جاسم البوعينين 
يشارك في اجتماع 
المكتب التنفيذي 

للجان األولمبية 
بدول مجلس 

التعاون الخليجي

شاركت اللجنة األولمبية القطرية في أعمال 
االجتماع الثالث والثالثين لرؤساء اللجان األولمبية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي 
عقد عبر االتصال المرئي.

مثل اللجنة األولمبية القطرية في االجتماع سعادة 
السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة.
وأعرب رؤساء اللجان األولمبية عن خالص الشكر 

واالمتنان لقادة دول مجلس التعاون على الدعم 
المستمر والقرارات الموجهة لدعم شباب دول 

مجلس التعاون، واالرتقاء بمسيرة العمل الخليجي 
المشترك.

شارك سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين 
عام اللجنة األولمبية القطرية في االجتماع الثاني 

والتسعين للمكتب التنفيذي للجان األولمبية 
بدول مجلس التعاون، حيث جرى خالل االجتماع 
التي أقيم بمملكة البحرين مناقشة العديد من 

ووافق المجلس على اعتماد الالئحة التنظيمية 
لفريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لتطوير 

العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، 
والموافقة على مقترح تغيير الفترة الزمنية للخطة 
لتكون ابتداء من عام 2022 وحتى أولمبياد لوس 

أنجلوس 2028 ويتم إدراج الدورات المجمعة 
الخليجية واألولمبية ضمن الخطة لتتحول من خطة 

استراتيجية قصيرة المدى إلى خطة استراتيجية 
متوسطة المدى.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال العمل 
الرياضي المشترك، وبعد اطالع المجلس على 

توصيات المكتب التنفيذي، أكد المجلس على 
أهمية أن تكون اتفاقيات التعاون المشتركة بين 

دول مجلس التعاون والمنظمات اإلقليمية والدولية 
والدول الصديقة واضحة وقابلة للتطبيق وتعود 

بالفائدة على الجانبين وتوضع معايير قياس يمكن 
من خاللها مراجعتها وتوحيد اإلطار العام لالتفاقيات 

وعرضها على المختصين والخبراء القانونيين 
لمراجعتها.

وتناول االجتماع العديد من المواضيع المدرجة 
على جدول األعمال، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ 
توجيهات قادة دول مجلس التعاون، والمواضيع 

المرتبطة بمتابعة تنفيذ إعالن الُعال والقرارات 
الصادرة عن المجلس األعلى في دورته الحادية 

واألربعين.

المواضيع ومن أهمها دورات األلعاب الرياضية 
الخليجية المجمعة مثل دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة بالكويت ودورة األلعاب الرياضية 
الخليجية الشاطئية الثالثة، ودورة األلعاب الرياضية 
الخليجية الرابعة، ودورة األلعاب الرياضية الخليجية 

السابعة لرياضة المرأة، ودورة األلعاب الرياضية 
الخليجية األولى للناشئين.

كما جرى خالل االجتماع استعراض عدد من 
المواضيع األخرى مثل هيئة فض النزاعات الرياضية 
الخليجية، واللجان التنظيمية لأللعاب الرياضية بدول 

مجلس التعاون الخليجي، كما ناقش عددًا من 
الموضوعات المدرجة على جدول األعمال واتخذ 

بشأنها القرارات الالزمة.

 وحضر االجتماع السيد خليل إبراهيم الجابر، مدير 
ادارة الشؤون الرياضية، والسيدة لولوة المري رئيس 

لجنة رياضة المرأة القطرية، والسيد حمد يوسف 
العبيدلي مدير إدارة العالقات العامة والتعاون 

الدولي.



ص.27ص.26

ضم مقتنيات خاصة 
تلخص مسيرة 

األبطال
معرض بطولة العالم 

لذوي اإلعاقة/
الدوحة 2015/
يوثق اإلنجازات 

الكبيرة لنجوم
األدعم 

افتتح سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، 
األمين العام للجنة األولمبية القطرية، معرض 
بطولة العالم لذوي اإلعاقة، الدوحة 2015، 

الذي نظمه االتحاد القطري لذوي االحتياجات 
الخاصة، بهدف توثيق اإلنجازات القارية واألولمبية 

التي حققها نجوم األدعم فضاًل عن اإلنجازات 
التنظيمية الباهرة التي شهدتها الدوحة خالل 

تنظيمها هذا الحدث وسط مشاركة 1226 العبا 
والعبة يمثلون 93 دولة.

واستقبل السيد أمير المال، المدير التنفيذي لالتحاد، 
سعادة األمين العام للجنة األولمبية في مكتبه 

بحضور نجوم فريق األدعم والجهاز الفني واإلداري، 
ُمثّمنًا االهتمام الكبير الذي توليه اللجنة األولمبية 

القطرية برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة والذي أثمر 

عن العديد من اإلنجازات والميداليات قاريا وأولمبيا، 
عالوة على أن مساعي االتحاد مستمرة في تقديم 

العديد من األبطال في مختلف الرياضات.

ونّوه سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين إلى 
االهتمام الذي توليه دولة قطر بكافة قطاعاتها 
ومؤسساتها بذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك 

المنشآت الرياضية العالمية التي تخدم أبطال 
األلعاب، الفتا إلى اإلنجازات التي تحققت ألبطال 
األدعم مؤخرا، السيما نجاح البطل عبد الرحمن عبد 

القادر في إحراز ميدالية ثانية في دورة األلعاب 
البارالمبية، طوكيو 2020، بعد فضية ألعاب ريو 

2016 في البرازيل.

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

االحتياجات الخاصة.

وتعرف سعادة األمين العام للجنة على أركان 
المعرض وأقسامه المختلفة والميداليات التي توج 

بها أبطال األدعم واألدوات والتجهيزات الرياضية 
الخاصة باأللعاب المشاركة وبعض المقتنيات التي 

حرص االتحاد على ضمها ملخصا اإلنجاز الهائل الذي 
تحقق باستضافة الدوحة لبطولة العالم، كما اطلع 

على الصاالت الرياضية وعلى واقع التدريبات وكذلك 
الجناح الخاص بالعيادة الطبية.

ومن جهته، أعرب أمير المال، المدير التنفيذي لالتحاد 
القطري لذوي االحتياجات الخاصة عن سعادته 

بزيارة سعادة األمين العام للجنة األولمبية ألجنحة 
المعرض وافتتاحه له، وبال شك، فإّن إقامة المعرض 
تأتي رغبة من االتحاد في توثيق اإلنجازات  واألرقام 

في هذا الحدث الهام الذي نظمته الدوحة في 
عام 2015 وخالله تحّدت المستحيل، وقدمت نسخة 
ناجحة في المستويات الفنية واإلدارية والتنظيمية، 

وتوجه بالشكر الجزيل للجنة األولمبية التي كان 
لها فضل كبير في هذا النجاح الباهر لهذه النسخة 
التي ستظل إرثا لألجيال القادمة من خالل األرقام 

والنجاحات التي تعودت عليها قطر، مثّمنا في 
الوقت نفسه جهود سعادة الشيخ جوعان بن حمد 
آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية الذي كان 

لتوجيهاته السديدة الفضل في تحقيق النجاح الكبير، 
فضال عن العمل الجبار من فريق العمل في البطولة 

والذي صنع تاريخا جديدا ألصحاب اإلرادة.



تسلمها الشيخ جوعان بن حمد في حفل 
)أنوك( 

اللجنة األولمبية القطرية تفوز بجائزة اللجنة 
األولمبية الوطنية المتقدمة

اللجنة األولمبية القطرية 
تشارك في المنتدى 

الدولي للنزاهة الرياضة

فازت اللجنة األولمبية القطرية بجائزة "اللجنة 
األولمبية الوطنية المتقدمة"، الممنوحة من اتحاد 

اللجان األولمبية الوطنية "أنوك".

وقد تسلم الجائزة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية، خالل حفل 

توزيع جوائز اتحاد اللجان األولمبية الوطنية "أنوك"، 
وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 

الخامسة والعشرين لالتحاد في جزيرة كريت 
اليونانية.

ويمنح اتحاد اللجان األولمبية الوطنية "أنوك"، جائزة 
اللجنة األولمبية الوطنية المتقدمة، للجان األولمبية 

الحاصلة على أولى ميدالياتها الذهبية في دورة 
األلعاب األولمبية.

وكانت قطر حققت ألول مرة ميداليتين ذهبيتين 
للرباع فارس إبراهيم في رفع األثقال )وزن 96 

كيلو جرام( والبطل معتز برشم في الوثب العالي، 
في دورة األلعاب األولمبية الصيفية في نسختها 

الثانية والثالثين – طوكيو 2020، باإلضافة إلى فوز 
المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية 

البرونزية التي تعتبر الميدالية األولى للعرب في 
رياضة جماعية على مستوى الدورات األولمبية.

شاركت اللجنة األولمبية القطرية في النسخة 
الرابعة من المنتدى الدولي للنزاهة الرياضية 

الذي نظمته اللجنة األولمبية الدولية عبر تقنية 
االتصال المرئي.

مثل اللجنة األولمبية القطرية في االجتماعات، 
الشيخ أحمد نوح آل ثاني، مدير ادارة الشؤون 

القانونية وزهره الزيدان رئيس وحدة الدراسات 
القانونية.

كما شهد المنتدى حضور أكثر من 500 شخصية 
رياضية رفيعة المستوى تمثل كافة مؤسسات 

الحركة األولمبية والحكومات والمنظمات الدولية 
والخبراء الدوليين، وسلط الضوء على آليات مكافحة 
الفساد في المجال الرياضي عبر تفعيل دور مؤسسة 
الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة التي 

تم إنشاؤها خالل النسخة الثانية من المنتدى في 
عام 2017.

ويشكل المنتدى أحد أهم المنصات لتبادل األفكار 
بين المؤسسات الرياضية والمؤسسات الدولية 

األخرى ومنها مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية 
)اإلنتربول( وممثلي الحكومات المختلفة لحماية 

الرياضة من الفساد.

كما تناولت جلسات المنتدى العمل الكبير الذي تم 
إنجازه في الفترة الماضية من خالل وحدة الحركة 
األولمبية لمكافحة التالعب بالمنافسات الدولية 

والخطوات المستقبلية لمكافحة مختلف صور 
الفساد في الرياضة وحث المنتدى جميع الدول 

على االنضمام التفاقية مجلس أوروبا لمنع التالعب 
بالمنافسات الرياضية.

ص.29ص.28



اللجنة األولمبية 
القطرية تحتفل 

بجولة العلم 
افتراضًيا

نظمت اللجنة األولمبية القطرية النسخة الخامسة 
من جولة العلم افتراضًيا تزامًنا مع احتفاالت اليوم 

الوطني لدولة قطر لعام 2021.

تأتي جولة العلم احتفااًل بمناسبة اليوم الوطني 
حيث تعكس جهود اللجنة األولمبية القطرية في 

المشاركة المجتمعية في هذه االحتفاليات من 
خالل الرياضة.

وتضمنت جولة العلم لهذا العام عدًدا من الفعاليات 
الخاصة بطالب المدارس، كما فتحت اللجنة 

األولمبية القطرية باب التفاعل مع الجمهور عبر 
منصات التواصل االجتماعي المختلفة وحث الجمهور 

على ممارسة الرياضة ورفع العلم خالل األنشطة 
الرياضية المتعددة.

وتنظم اللجنة األولمبية القطرية جولة العلم سنوًيا 
في األسبوع الثاني من شهر ديسمبر بهدف نشر 

قيم الوالء الوطني والفخر والوحدة، حيث يأتي هذا 
الحدث تماشيًا مع استراتيجية اللجنة األولمبية في 
نشر الحركة األولمبية واالحتفال باألجواء الوطنية 

من خالل الرياضة.
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ص.53ص.52

نجاح كبير لبطولة اللجنة األولمبية 
القطرية لرياضة ’البادل‘ 2021 برعاية 

مؤسسة ’ُأريُد‘

في أجواء حماسية وتحت شعار ’الرياضة من أجل 
الحياة‘، أقيمت منافسات بطولة اللجنة األولمبية 

القطرية للبادل 2021 برعاية مؤسسة ’أريُد‘. 
شهدت البطولة مشاركة أكثر من 600 العب 

والعبة، حيث أقيمت منافسات الرجال واألشبال 
تحت 16 سنة على مالعب مجمع خليفة الدولي 

للتنس واإلسكواش فيما أقيمت منافسات 
السيدات بصالة علي بن حمد العطية بنادي السد 

الرياضي. 

وقام ثاني المالكي المدير التنفيذي لألعمال في 
شركة أريُد بتتويج الفائزين بالمراكز األولى في الفئة 
)A(، وجبر بن صالح المسلم رئيس مجلس إدارة شركة 

الركن الرياضي الفائزين بالفئة  )B(، وتركي العلي 
 ،)C(  المدير التنفيذي لنادي السد الفائزين بالفئة

ودانيال ستوري المدير العام لشركة ذا زون الفائزين 
بالفئة )D( ، وطارق درويش زينل أمين السر العام 

لالتحاد القطري للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة 
الفائزين بمنافسات األشبال تحت 16 عاما.

كما تَوج صباح الكواري مدير العالقات العامة في 
شركة أريُد ودانيل ستوري المدير العام لشركة ذا 

زون الفائزين ببطولة موظفي اللجنة األولمبية 
القطرية التي أقيمت على هامش البطولة 

المخصصة لبقية فئات المجتمع.

وحصل الثنائي المكون من كارلوس لوبيز هيدالغو 
وغونزالو ساتشو على لقب الفئة )A( بعد تغلبهما 

في المباراة النهائية على غويم بالسي وبابلو غوميز 
مولبيسيريس.

وفاز الثنائي المكون من كريستوبال دياز وهاني 
محمد بالمركز األول في الفئة )B( بعد تغلبها في 

المباراة النهائية على أليكساندرو روسكا وخالد 
الهنداوي فيما حصل الثنائي عبد اهلل كافود ومحمد 
حسن اليافعي على لقب الفئة )C( بعد فوزهما على 

الثنائي المكون من أحمد السويدي وميكيل دي 
مورينتان في المباراة النهائية.

وفي منافسات األشبال تحت 16 سنة، تغلب بيلتران 
تشويا وخافيير مالوف على كل من حمزة السيد 

وجان واجيت في المباراة النهائية ليفوزا باللقب. 
وفي الفئة )B( لمنافسات السيدات، حصلت أرايا 

سوكمورب وتيريزا ريموندز على المركز األول بعد 
فوزهما في المباراة النهائية على مادلينا فيكتوريا 

وساني تورنابيني. 

وحصل الثنائي الذي يضم ماي ساي وروجيمار 
غوميز على المركز األول في الفئة )D ، وحلت هبة 

األنصاري ودينارا في المركز الثاني. 

اللجنة األولمبية القطرية تعلن رزنامة 
األحداث والفعاليات الرياضية لعام 

2022
أعلنت اللجنة األولمبية القطرية، عن رزنامة األحداث 
والفعاليات الرياضية للعام 2022، التي تتضمن 62 

حدثًا رياضيًا، منها 36 بطولة عالمية أبرزها بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022 من 21 نوفمبر إلى 18 

ديسمبر.

وتتضمن األجندة مجموعة من البطوالت العالمية 
األخرى منها كأس السوبر التركي لكرة القدم في 5 يناير  
وبطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية من 5 إلى 
8 يناير وبطولة قطر األولى  لالتحاد الدولي لتنس الرجال 

من 16 إلى 23 يناير، وبطولة قطر العالمية المفتوحة 
للغولف للهواة 2022 – النسخة 36 من 20 إلى 22 يناير 

والسلسلة الثنائية بين أفغانستان، هولندا – للكريكيت 
من  21 إلى 25 يناير وبطولة قطر الثانية لالتحاد الدولي 

لتنس الرجال من 23 إلى 30 يناير وبطولة الجائزة 
الكبرى للمبارزة لفئة اإليبيه 2022، من 28 إلى 30 يناير،  
وبطولة قطر الثالثة لالتحاد الدولي للتنس للرجال من 30 
يناير إلى 6 فبراير  وبطولة االتحاد   لمحترفي اإلسكواش 

" التحدي 2" من 31 يناير إلى 3 فبراير.

وتتواصل أجندة البطوالت الدولية وتضم بطولة إكسون 
موبيل لتنس الرجال من  14 إلى 19 فبراير، والسلسلة 

الثنائية للمنتخبات فوق الـــ 50 – كريكيت من 18 إلى 28 
فبراير، وبطولة توتال المفتوحة لتنس السيدات من 20 

إلى 26 فبراير، وبطولة البنك التجاري الدولية للفروسية 
– الشقب برعاية لونجين من 24 إلى 26 فبراير، وكأس 
العالم تايشان الرابعة عشرة للجمباز الفني من 2 إلى 

5 مارس، وبطولة لونجين العالمية ألبطال قفز الحواجز 
للفروسية من 3 إلى 5 مارس، وبطولة  الدوحة الدولية 
المفتوحة لجوالت الشباب والناشئين لكرة الطاولة من 

5 إلى 12 مارس، وبطولة قطر الدولية األولى لتنس 
الشباب من 7 إلى 12 مارس، والجولة العالمية للكرة 

الطائرة الشاطئية )أربعة نجوم( لفئتي الرجال والسيدات 
من 8 إلى 12 مارس، وبطولة قطر الدولية المفتوحة 

السابعة والعشرون لنجوم عام 2022 لكرة الطاولة 
من 10 إلى 28 مارس، وبطولة قطر الدولية الثانية 

لتنس الشباب من  14 إلى 19 مارس، وبطولة االتحاد   
لمحترفي اإلسكواش " التحدي 2" من 20 إلى 23 

مارس.
وستشهد الدوحة مجموعة ثالثة من الفعاليات والبطولة 

الدولية تضم:  تصفيات كأس العالم لكرة السلة )3 × 
3( آسيا 2022 من 25 إلى 26 مارس، وبطولة الدوري 
الماسي أللعاب القوى في 13 مايو، وبطولة االتحاد  
لمحترفي اإلسكواش " التحدي 3" 20 ك من 15 إلى 

18 مايو، وبطولة  االتحاد   لمحترفي اإلسكواش " فئة 
البرونز 4" 50 ك من 17 إلى 21 يوليو، وسلسلة ثنائية  
لمنتخب الشباب تحت 19 سنة – للكريكت من 20 إلى 

30 سبتمبر،  وبطولة قطر كالسيك العالمية لإلسكواش 
في شهر أكتوبر، وبطولة قطر الرابعة لالتحاد الدولي 

للتنس للرجال من 2 إلى 9 أكتوبر، وبطولة قطر الخامسة 
لالتحاد الدولي للتنس للرجال من 9 إلى 16 أكتوبر، 

والسلسلة الثنائية للمنتخب الوطني األول – للكريكت 
من 15 إلى 31 أكتوبر، وبطولة قطر السادسة لالتحاد 
الدولي للتنس للرجال من 16 إلى 23 أكتوبر، والدوري 
العالمي للمنتخبات تحت x 3 3 (  23 ( لكرة السلة من 

20 إلى 21 أكتوبر، وبطولة قطر الدولية للرجال لكرة 
اليد من 25 إلى 30 ديسمبر، وبطولة االتحاد   لمحترفي 
اإلسكواش " التحدي 5 " 5 ك من 20 إلى 29 ديسمبر، 

وبطولة كأس قطر الدولية السابعة لرفع األثقال  من 
27 إلى 29 ديسمبر، وبطولة  البنك التجاري قطر ماسترز 

للغولف 2022 – النسخة الخامسة والعشرون من 24 
وحتى 27  مارس.

كما تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي للجمعية الدولية 
لإلدارة الرياضية في 20 مارس.

وعلى الصعيد اآلسيوي تتضمن رزنامة الفعاليات 
واألحداث الرياضية أهمها بطولة قطر اآلسيوية للناشئين 

األولى – للتنس من 16 إلى 21 مايو، وبطولة قطر 
اآلسيوية للناشئين الثانية – للتنس من 27 يونيو إلى 5 
يوليو، وما قبل تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة 

)األولى( من 27 يونيو إلى  5 يوليو، وبطولة قطر 
المفتوحة لإلسكواش من 18 إلى 21 سبتمبر، وما 

قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 لكرة السلة 
)الثانية( من 20 إلى 27 أكتوبر.

كما تشهد الدوحة في المستوى الخليجي استضافة 
بطولة الخليج لفئة العمومي تحت 17 سنة لإلسكواش 

من 13 إلى 16 فبراير، والبطولة الخليجية للسيدات 
للكريكت من 12 إلى 22 مارس.

أما أهم األحداث المحلية المدرجة في الرزنامة فهي 
اليوم الرياضي للدولة في 8 فبراير، وبطولة سيف سمو 

األمير لقفز الحواجز للفروسية من 18 إلى 19 فبراير، 
ونهائي كأس سمو األمير لكرة القدم  في 18 مارس، 

وسباق التحدي )الترايثلون( في 19 مارس، وبطولة 
اللجنة األولمبية القطرية الشاطئية من 19 إلى 26 

مارس، ونهائي كأس سمو األمير لكرة السلة في 30 
مارس، وختام البرنامج األولمبي المدرسي  في 30 

مارس، ونهائي كأس قطر للكرة الطائرة في 31 مارس، 
ونهائي كأس سموa األمير للكرة الطائرة في 20 أبريل، 

ونهائي كأس قطر لكرة اليد في 28 أبريل، ونهائي كأس 
سمو األمير لكرة اليد في 15 مايو، ويوم التميز الرياضي 

في نوفمبر )يحدد الحقًا(،  وبرنامج اللياقة والصحة في 
12 نوفمبر، وجولة العلم في ديسمبر )تحدد الحقًا(، 

ونهائي كأس قطر لكرة القدم )يحدد الحقًا(.
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اللجنة األولمبية 
القطرية تنظم 

برنامجها 
السنوي ’اللياقة 

والصحة‘

نظمت اللجنة األولمبية القطرية برنامجها السنوي 
’اللياقة والصحة‘ 2021 بالساحة الخارجية للحي 

الثقافي كتارا في إطار جهودها المتواصلة لنشر 
مفهوم الثقافة الرياضة وجعل األنشطة الرياضية 

ذات قيمة دائمة بين جميع أفراد المجتمع.
تضمن البرنامج في نسخته الجديدة أكبر فعالية 

للدراجات الهوائية الثابتة في دولة قطر بمشاركة 
أكثر من مئتي )200( رياضي ورياضية ووسط 

إقبال كبير.

جاء البرنامج في نسخته هذا العام بالتعاون بين 
اللجنة األولمبية القطرية وشركاء البرنامج الحي 

الثقافي كاتارا وشركة ‘befitness’ الخاص بالصحة 
واللياقة البدنية والترويج لها بين المواطنين 

والمقيمين.

يهدف برنامج اللياقة والصحة الذي تنظمه اللجنة 
األولمبية القطرية سنويًا إلى تجديد التوعية 

باالهتمام باللياقة البدنية وممارسة الرياضة ودعم 
القيم الرياضية والصحية بين أفراد المجتمع، حيث 

يندرج البرنامج ضمن البرامج المجتمعية التي ترمي 
اللجنة األولمبية من خاللها إلى جعل الرياضة جزءًا 

من الحياة وتساهم في تنمية الجوانب الصحية 
والرياضية وتعزيز العالقات الطيبة بين اللجنة 

األولمبية والمجتمع المحلي.

وتنظم اللجنة األولمبية القطرية هذه البطولة في 
إطار أجندتها السنوية للفعاليات المجتمعية التي 

تسعى من خاللها لتشجيع المشاركة المجتمعية في 
الفعاليات الرياضية والترفيهية حيث تتضمن أجندتها 

لهذا العام 13 فعالية مجتمعية وأكثر 60 بطولة 
دولية.

وحصل الثنائي المكون من جاسم المال وإسحاق 
الهاشمي على لقب بطولة موظفي اللجنة 

األولمبية القطرية بعد فوزهما بالمباراة النهائية 
التي أقيمت على مالعب مجمع خليفة الدولي 

للتنس واإلسكواش.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد ناصر المضاحكة 
مدير البطولة بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة 

اللجنة األولمبية القطرية للبادل في نسختها الثالثة 
وبحجم المشاركة االستثنائية الذي شهدته البطولة 

بمشاركة أكثر من 600 العب والعبة. 

وقال: "تعد رياضة البادل إحدى أسرع الرياضات 
انتشارًا في دولة قطر والمنطقة ولهذا تحرص اللجنة 
األولمبية القطرية بشكل دائم على تنظيم األنشطة 

المجتمعية وعلى زيادة شعبية هذه النوعية من 
الرياضات الجديدة التي تناسب أذواق الجماهير 

القطرية وخاصة على خلفية النجاح الكبير الذي 
حققته بطولة العالم للعبة التي أقيمت في وقت 

سابق من هذا الشهر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوجه المضاحكة في نهاية حديثة لوسائل اإلعالم 
بالشكر وللشركات الراعية على دعمها الكبير للرياضة 

القطرية ولرياضة البادل بشكل خاص.

وحظيت بطولة اللجنة األولمبية القطرية للبادل 
2021 برعاية عدد من الشركات الوطنية الكبرى، 

من بينها "أريُد" كراع رسمي للقب وشركتا "ذا زون" 
و"الركن الرياضي" كراعَيين رسمَيين باإلضافة إلى 
شركتي "الميرة" و"1969 بادل & مور" كمورَدين 

رسميَين.
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أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن قائمة أعضاء 
مجلس شباب األدعم في إطار جهودها الرامية 

إلى رفع مستوى مشاركة الشباب في األنشطة 
الرياضية في دولة قطر.

يمثل مجلس شباب األدعم حلقة وصل بين اللجنة 
األولمبية القطرية وشريحة الشباب في المجتمع 

القطري للتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم 
حول المسيرة الرياضية في دولة قطر. 

وسيضطلع مجلس شباب األدعم بالعديد من 
المسؤوليات والمهام من بينها تعزيز استراتيجية 
اللجنة األولمبية القطرية ودعم القيم األولمبية 
واالستفادة من النجاحات الكبيرة التي يحققها 

األدعم لرفع مستوى مشاركة الشباب في 
الرياضة.

اللجنة األولمبية 
القطرية تعلن قائمة 
أعضاء مجلس شباب 

’األدعم‘

ويعكس األعضاء العشرة الذين تم اختيارهم 
من بين طلبة الجامعات القطرية لالنضمام إلى 

مجلس شباب األدعم بواقع خمسة شباب وخمس 
شابات، التنوع الثقافي التي يتمتع به المجتمع 
القطري إذ تتراوح أعمار أعضاء المجلس بين 17 

و27 عامًا.

• بيان اليافعي: طالبة في السنة الرابعة، بتخصص 
المالية واالقتصاد

• سيد على مصطفى: طالب بتخصص المحاسبة 
والصيرفة

• بشاير عبيد المنوري: طالبة بتخصص هندسة 
العمليات والعبة ومدربة بالمنتخب القطري أللعاب 

القوى
• عبد الرحمن عودة: طالب بتخصص الهندسة 

الميكانيكية
• هيا منوري: طالبة في السنة األولى بتخصص 

الطاقة المستدامة
• نجالء زهير: طالبة بتخصص البرمجيات وتكنولوجيا 

المعلومات
• مصعب محمد الطيب: طالب بتخصص إدارة 

األعمال )تسويق(
• سوار العلي: طالب ببرنامج الماجستير في اإلعالم 

والدراسات الثقافية
• علي أحمد اليزيدي: طالب في السنة الثالثة 

بتخصص إدارة األعمال
• نورة حمد آل ثاني: طالبة في السنة الثالثة 

بتخصص نظم المعلومات اإلدارية

وبهذه المناسبة قالت بشاير المنوري، 
العبة المنتخب القطري أللعاب 

القوى:"يسعدني أن أكون ضمن أعضاء 
مجلس شباب األدعم التابع للجنة األولمبية 

القطرية حيث سنعمل في هذه المبادرة 
كهمزة وصل بين الفئات الشابة واللجنة 
األولمبية القطرية من أجل التأكيد على 
تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب من 

خالل الرياضة".
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قامت دولة قطر واللجنة األولمبية القطرية، 
بالتنسيق لعقد اجتماع بين اللجنة األولمبية 
الدولية وممثلي اللجنة األولمبية األفغانية 

واإلدارة العامة للتربية البدنية والرياضة 
بأفغانستان.

وقامت اللجنة األولمبية القطرية بتنسيق عقد 
االجتماع بدعم من وزارة الخارجية كجزء من التزامها 

وحرصها على دعم اللجنة األولمبية الدولية وتعزيز 
مسيرة الحركة األولمبية. 

وعقدت اللجنة األولمبية الدولية االجتماع بهدف 
مناقشة مستقبل الرياضة في أفغانستان وتسهيل 

آليات تمثيلها في المنافسات الدولية.

ترأس وفد اللجنة األولمبية الدولية في االجتماع 
السيد بيري ميرو نائب مدير عام اللجنة األولمبية 

الدولية وضم سعادة حسين المسّلم، المدير العام 

للمجلس األولمبي اآلسيوي، كما حضر االجتماع 
سعادة لولوه بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية 

القطري، وسعادة جاسم راشد البوعينين أمين عام 
اللجنة األولمبية القطرية. 

وضم الوفد األفغاني السيد حافظ اهلل والي 
رحيمي رئيس اللجنة األولمبية األفغانية، والمهندس 
نزار محمد مؤتمن، المدير العام إلدارة التربية البدنية 

والرياضة بأفغانستان.
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اللجنة األولمبية القطرية ُتنّسق اجتماعًا 
بين اللجنة األولمبية الدولية وممثلين 

للرياضة األفغانية في الدوحة

خزائن الصقر العالمي معتز برشم تضم 
ثاني ميدالياته الفضية األولمبية 

ضمت خزائن الصقر العالمي واألولمبي معتز 
برشم الميدالية الفضية الثانية له في تاريخ 

مشاركاته في األلعاب األولمبية في مسابقة 
الوثب العالي، بحصوله على فضية أولمبياد لندن 

2012، التي أقيمت قبل تسع سنوات، على 
خلفية قرار اللجنة األولمبية الدولية في نوفمبر 

الماضي سحب الميدالية الذهبية من العداء 
الروسي إيفان أوخوف واستبعاد نتائجه من 

المسابقة بعد ثبوت تناوله المنشطات، ليتم بذلك 
تصعيد األمريكي إيريك كينارد صاحب الميدالية 

الفضية إلى المركز األول والميدالية الذهبية.

وحصل برشم على الفضية األولمبية رفقة دروين 
وغرابارز، فيما نال العداء األمريكي جيمي نيتو 

الميدالية البرونزية.

وسبق للصقر األولمبي برشم حصوله على فضية 
أولمبياد ريو 2016 في البرازيل، بجانب الميدالية 

الذهبية التي أحرزها في أولمبياد طوكيو 2020.
ويعتبر برشم أحد أنجح الرياضيين في الوثب العالي، 
حيث حصد ألقاب بطولة العالم للناشئين في كندا 

عام 2010، وبطولة آسيا في اليابان 2011، ودورة 
األلعاب العربية في قطر 2011، وثالث ميداليات 

في بطوالت العالم: فضية موسكو 2013، وذهبية 
لندن 2017، وذهبية الدوحة 2019.

وتبلغ أفضل وثبة لبرشم 2.43 م، بفارق سنتيمترين 
عن حامل الرقم العالمي الكوبي خافيير سوتومايور 

الصامد منذ 28 عامًا.

وسجل برشم اسمه بأحرف من نور في تاريخ الرياضة 
القطرية التي تمكنت من إنجاب واحد من أكثر 

أبطال أم األلعاب تمّيزًا. ويمّثل برشم نموذجا للرياضة 
القطرية التي ما فتئت تقّدم لوحات اإلبداع وتعكس 

عزم أبناء قطر على إهداء الوطن ما يستحق.



سجله الذهبي يترصع بنجمة جديدة 
الصقر األولمبي معتز برشم يحظى بجائزة 

الرياضي الملهم تقديرا لموقفه التاريخي في 
طوكيو 2020
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حظي البطل القطري معتز عيسى برشم بتقدير 
االتحاد الدولي أللعاب القوى بحصوله على 

جائزة الرياضي الملهم، خالل الحفل السنوي الذي 
أقيم في إمارة موناكو مطلع ديسمبر من العام 

الماضي تقديرا لموقفه التاريخي باقتسام ذهبية 
الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020 مع 

نظيره اإليطالي جيانماركو تامبيري.

وكان البطالن قد أنهيا محاوالتهما في مسابقة 
الوثب العالي بالتساوي عند مسافة 2.37 متر 
واتفقا على اقتسام الميدالية الذهبية بينهما 

دون لعب مباراة فاصلة بعد أن سألهما الحكم، 
واقترح معتز برشم أن يتوج هو ومنافسه اإليطالي 

جيانماركو تامبيري بالميدالية الذهبية معا في 
سابقة هي األولى في تاريخ األولمبياد بعد 
تعادلهما ليوافق الحكم بعدما أكد لهما أنه 

يمكنهما االستمرار بالقفز حتى حسم الفوز.

وتربط برشم وتامبيري عالقة صداقة قوية حيث 
تعرض الالعب اإليطالي إلصابة خطيرة في الكاحل 
في بطولة موناكو 2016 ودخل في حالة إحباط 
وانعزال عن الناس قبل أن يتوجه له برشم ويطالبه 

بالعودة ويوجه له بعض النصائح التي أكد تامبيري 
أنه بدونها ما كان ليعود ويحقق هذه اإلنجازات.

وعلق الصقر األولمبي معتز برشم على نيله هذه 
الجائزة قائال: "أريد أن ألهم المزيد من الناس ليحبوا 

رياضتنا وربما يشاركوننا ميدالية ذهبية في يوم من 
األيام ".

ويضيف برشم: "لقد مررنا أنا وتامبيري بنفس 
الظروف الصعبة وتعرضنا لإلصابة ذاتها، وكل منا 

يعرف حجم المعاناة التي عاشها الطرف 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، وافق على 

الفور والكل شاهد حجم الفرحة وردة الفعل الكبيرة 
والغبطة التي عشناها سوًيا، أعرف كم يعني الفوز 

بالذهب، وفرصة مشاركة الذهب شيء سأعتز به 
لبقية حياتي.

ومن جانبه، قال اإليطالي تامبيري موجها حديثه 
إلى برشم: "أشعر بالجنون عندما أتذكر هذه القصة. 

شكرًا جزياًل لك على هذا اللقب"، مضيفا: "أتصل اآلن 
بمعتز خمس مرات في األسبوع ألنني بحاجة إلى 

التحدث معه، أشعر أننا اآلن لسنا مجرد أصدقاء نحن 
حًقا بمثابة أخوين".

ويمّثل تميز معتز برشم حافًزا ودافًعا للجميع للعمل 
والعطاء في سبيل تحقيق المزيد، وهذا التقدير 

الدولي يمثل قفزة نوعية إلى األمام نحو تحقيق 
المزيد من 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.



إنجاز جديد للثنائي شريف يونس
وأحمد تيجان 

أدعم الطائرة الشاطئية يحصد برونزية آسيا 

كسب نظيره البحريني في النهائي وحقق 
8 انتصارات بدون هزيمة

أدعم اليد يخطف الذهبية القارية الخامسة 
ويواصل تربعه على عرش القارة الصفراء 
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حصد منتخبنا الوطني ’قطر1‘ المكون من الثنائي 
شريف يونس وأحمد تيجان الميدالية البرونزية 

للبطولة اآلسيوية للكرة الطائرة الشاطئية 
التي تمت إقامتها بمدينة "بوكيت" بتايالند 

في شهر نوفمبر 2021، وذلك بعد فوزه على 
منتخب كازاخستان المكون من الثنائي ديميتري 

ياكوفليف، وسيرجي بوغاتو، بشوطين لصفر في 
لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة. 

وكان منتخبنا قد خسر لقاء الدور نصف النهائي أمام 
نظيره األسترالي المكون من الثنائي كريستوفر 

ماكهيو، وبول بورنيت بنتيجة شوطين دون رد، فيما 
خسر فريق كازاخستان أمام فريق ’ايران2‘ المكون 
من الثنائي بهمن سليمي، وأبو الحسن خاكيزاده 

بنتيجة شوطين دون رد خالل لقاء الدور نصف 
النهائي.

وكان منتخبنا قد صعد إلى الدور نصف النهائي عقب 
فوزه على فريق ’أستراليا 3‘ المكون من الثنائي 

إيزاك كارشر وجيمس تاكن، في دور الثمانية بنتيجة 
شوطين دون رد.

وشارك األدعم في البطولة بفريقين حيث ودع 
’قطر2‘ منافساتها من دور الستة عشر.

أضاف أدعم كرة اليد إنجازا جديدا لرصيده الحافل 
باإلنجازات بحصوله على لقب البطولة اآلسيوية 

العشرين للرجال والمؤهلة إلى بطولة العالم في 
بولندا والسويد العام القادم 2023، بتغلبه على 

المنتخب البحريني بنتيجة 24-29 في المباراة 
النهائية التي استضافتها مدينة الدمام السعودية 
نهاية يناير الماضي. ونجح األدعم في المحافظة 
على اللقب للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن 
سبق له التتويج في النسخ الماضية أعوام 2014 

و2016 و2018 و2020.

وحصد األدعم اللقب القاري دون أي هزيمة 
بتحقيقه ثماني انتصارات في مشواره حيث تصدر 

المنتخب المجموعة الثالثة في دور المجموعات من 
ثالثة انتصارات على كل من عمان 31-14، والعراق 

22-37، واإلمارات 17-22، ثم تصدر المجموعة 

األولى في الدور الرئيسي محققا ثالث انتصارات 
أيضا على حساب المنتخب السعودي في المباراة 
األولى بنتيجة 19-34، وعلى المنتخب األوزبكي 

في المباراة الثانية بنتيجة 15-46، وعلى المنتخب 
الكوري الجنوبي في المباراة الثالثة بنتيجة -10 

صفر باالنسحاب، وفي الدور نصف النهائي فاز 
المنتخب القطري على نظيره اإليراني 34-19،

وفي المباراة النهائية تغلب على المنتخب
البحريني 29-24.

وكان المنتخب القطري قد تأهل لبطولة العالم 
للمرة التاسعة بعد البرتغال 2003 وتونس 2005 

وألمانيا 2007 وإسبانيا 2013 وقطر 2015 وفرنسا 
2017 وألمانيا والدنمارك 2019 ومصر 2021، 

وكان الحصول على المركز الثاني في نسخة قطر 
2015، أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته. 
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األدعم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا 
األولى للطائرة الشاطئية 

توج منتخبنا الوطني بلقب بطولة غرب آسيا 
األولى للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد 

فوزه على نظيره العماني بشوطين دون مقابل، 
في المباراة النهائية التي جرت على مالعب 

أكاديمية التفوق الرياضي أسباير، خالل الفترة 
من 5 إلى 8 يناير 2022، بمشاركة 7 دول هي 
قطر المستضيف، والمملكة العربية السعودية، 

وسلطنة عمان، واألردن، والعراق، وسوريا، 
وفلسطين.

وقام علي غانم الكواري، رئيس االتحاد القطري 
واتحاد غرب آسيا، نائب رئيس االتحاد اآلسيوي، عضو 

مجلس إدارة الكرة الطائرة الشاطئية باالتحاد الدولي 
للكرة الطائرة، بتتويج منتخبنا الوطني المكون من 

 الثنائي عبد اهلل نسيم، وأحمد تيجان.

وقدم المنتخب القطري مستوى متميزا خالل 
المباراة رغم قوة منافسه الذي سعى إلى تحقيق 

الفوز إال أن تألق الثنائي أحمد تيجان وعبد اهلل نسيم 
قد رجح الكفة للمنتخب القطري ليحسم نتيجة 

المباراة لصالحه بشوطين دون مقابل
.)21-19 ،21-19(

وبهذا الفوز، يضيف المنتخب القطري إنجازا جديدا 
يضاف إلى إنجازاته السابقة، بعد أن حقق العديد 

من االنتصارات واأللقاب والبطوالت، وكان آخرها 
برونزية أولمبياد طوكيو وتصنيفه العالمي ليحتل 

مكانة مرموقة وسط منتخبات العالم.

وحصد منتخب فلسطين المكون من الثنائي عبداهلل 
العرقان، وإبراهيم قصيعة المركز الثالث بعد فوزه 

على منتخب سوريا المكون من الثنائي إبراهيم 
هنداوي، وياسر الحسين بنتيجة شوطين دون رد 

بواقع )13-21 و21-14(.

في بطولة العالم لرفع األثقال بطشقند
ذهبية وفضية لـلرباع فارس إبراهيم 

حقق بطلنا األولمبي فارس إبراهيم ميداليتين 
ذهبية وفضية في مسابقة وزن 96 كغم ضمن 

منافسات بطولة العالم لرفع األثقال التي 
استضافتها العاصمة األوزبكية طشقند في شهر 

ديسمبر 2021، وسط مشاركة كبيرة من أفضل 
الرباعين والرّباعات في العالم، وصلت إلى 432 

رياضيا )245 رجاًل، و187 سيدة(، يمثلون 74 دولة.

ونال فارس الميدالية الذهبية في رفعة النتر بعدما 
تمكن من رفع وزن قدره 222 كغم، محتال المركز 

األول ومتفوقا على الفنزويلي سانشيز فالينيال 
صاحب الفضية برفع وزن 214 كغم، والكولومبي 

مونتانول باريديس الذي حصد البرونزية برفع وزن 
213 كغم.

أما الميدالية الفضية فقد حققها فارس في 
المجموع بوزن إجمالي 394 كغم بواقع )222 

كغم للنتر، و172 كغم للخطف(، وذلك خلف 
الكولومبي مونتانول الذي نال الذهبية بوزن 

إجمالي قدره 400 كغم بواقع )213 للنتر و187 
للخطف(، فيما نال الفنزويلي سانشيز فالينيال 

الميدالية البرونزية بوزن إجمالي قدره 391 كغم 
بواقع )214 كغم للنتر، و177 للخطف(.

وجاءت مشاركة فارس في بطولة العالم بعد 
تحقيقه ذهبية منافسات رفع األثقال لوزن 96 

كغم، في أولمبياد طوكيو 2020، التي كانت أول 
ميدالية ذهبية في تاريخ قطر في األلعاب األولمبية.

وأعرب البطل األولمبي فارس إبراهيم عن سعادته 
الكبيرة بتحقيق هذا اإلنجاز في بطولة العالم، مشيًرا 

إلى أنه يتطلع إلى المشاركة في جميع البطوالت 
الكتساب الخبرات، السيما أنه يرغب في تكرار 

إنجاز طوكيو والحصول على الميدالية الذهبية في 
أولمبياد باريس عام 2024.

واعتبر أن إنجازه هو إنجاز للرياضة القطرية وكل 
الشعب القطري واتحاد رفع األثقال الذي سانده 
ودعمه وساهم في وصوله إلى منصات التتويج 
في مختلف االستحقاقات، معتبرا أن هذا اإلنجاز 

جاء بفضل جهود جميع أعضاء فريق عمله والتخطيط 
والبرامج التدريبية المستمرة واالحتكاك القوي في 

أبرز األحداث.



ص.49ص.48

3 ميداليات ذهبية للبطل فارس إبراهيم 
في البطولة العربية

واصل الرباع األولمبي فارس إبراهيم، التألق 
محققا إنجازا جديدا في رفع األثقال بفوزه بـ 
3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 102 

كيلوجراما لفئات "النتر والخطف والمجموع" في 
البطولة العربية لرفع األثقال التي أقيمت في 

أربيل بالعراق خالل الفترة من 26 إلى 31
ديسمبر 2021.

وتفوق فارس إبراهيم على رباعي الدول العربية 
المشاركة في البطولة بعد أن أظهر قدرات كبيرة 

في المنافسة ليتوج بالذهب في جميع الفئات 
الخاصة بالوزن 102 كيلوجراما.

ويأتي تتويج بطلنا األولمبي للمرة الثالثة في 
مسيرته مع الميداليات الذهبية بعد فوزه بذهبية 
دورة األلعاب األولمبية "طوكيو 2020" وذهبية 

بطولة العالم لرفع األثقال بالعاصمة األوزبكية 
"طشقند" في فئة النتر 222 كيلوجراما في السابع 

عشر من هذا الشهر. كما كان فارس إبراهيم قد ظفر 
بالميدالية الفضية لبطولة العالم في مجموع األوزان 

حيث رفع 394 كيلوجراما بأوزباكستان.

وشهدت البطولة مشاركة 14 دولة عربية هي: 
قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان واليمن 
والبحرين وجزر القمر وسوريا والسودان وفلسطين 

واألردن ولبنان وليبيا باإلضافة إلى العراق مستضيف 
البطولة.

وقال فارس إنه خاض منافسات البطولة في وزن 
102 كيلوجراما، وليس في وزن 96 كما جرت 

العادة، مشيرا إلى أن ذلك وفق التعديالت على 
األوزان الجديدة لفترة التأهيل األولمبي ألولمبياد 
باريس 2024، معربا عن سعادته بالتتويج بالذهب 

العربي.

ويستعد بطلنا األولمبي للمشاركة في النسخة 
الخامسة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي التي 
تستضيفها مدينة قونية التركية في الفترة من 

18-9 أغسطس المقبل، باإلضافة إلى مشاركته 
في النسخة التاسعة من دورة األلعاب اآلسيوية 

المقامة في هانغتشو الصينية في سبتمبر المقبل، 
بجانب بطولة العالم بالصين في نوفمبر المقبل قبل 

الدخول في برنامج تحضيري مكثف لدورة األلعاب 
األولمبية باريس 2024.



بعد حصوله على 3 ميداليات ذهبية 
فارس األدعم أفضل رباع عربي

البطل القطري يرسم آفاقًا جديدة لحصد 
المزيد من األلقاب 

عثمان بولعراس يضيف إنجازا هائال بإحرازه 
برونزية العالم للتايكوندو 

فاز بطلنا األولمبي فارس إبراهيم بجائزة أفضل 
رباع عربي، وذلك في خالل االحتفالية التي 

أقامها االتحاد العربي لرفع األثقال بمحافظة 
أربيل العراقية في ختام البطولة العربية لرفع 
األثقال التي استضافها العراق بمشاركة 140 

رباعا ورباعة يمثلون 14 دولة عربية.

وجاء تتويج فارس إبراهيم بعد حصوله على 3 
ميداليات ذهبية في البطولة في وزن 102 

كيلوغرام حيث توج بذهبية الخطف في وزن 156 
كيلوغراما، وذهبية في النتر بعد أن رفع 205 

كيلوغرامات، وذهبية المجموع بإجمالي 361 
كيلوغراما.

وبات فارس إبراهيم األفضل عربيا بعد تألقه الالفت 
في عام 2021 حيث نجح في الفوز بالذهب للمرة 

الثالثة في مسيرته في رفع األثقال، كما قدم 
موسما مميزا استهله بالميدالية الذهبية األولمبية 

في رفع األثقال في أولمبياد "طوكيو 2020" 
الصيف الماضي ألول مرة في تاريخه قبل أن يتوج 

بذهبية بطولة العالم لرفع األثقال التي ُأقيمت في 
العاصمة األوزبكية طشقند ديسمبر الماضي، في 
فئة النتر 222 كيلوغراما، وفضية مجموع األوزان 

حيث رفع 394 كيلوغراما.

وأعرب فارس إبراهيم عن سعادته بالتتويج بجائزة 
أفضل رباع في البطولة العربية. وقال إنه كان 

يتطلع للذهب وقد حققه بفضل تركيزه الكبير على 
النجاح كما أنه يسعى ألن يكون في قمة األداء 

في البطوالت المقبلة.

من جانبه، أشاد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة 
العراقي بالبطل القطري فارس إبراهيم وقال إنه 

نموذج للرياضي العربي المتميز الذي يملك طموح 
التتويج بالذهب، مشيرا إلى أن الميدالية الذهبية 

األولمبية التي حققها في دورة األلعاب األولمبية 
’طوكيو 2020‘، شرفت كل الرياضيين العرب.

أضاف البطل القطري عثمان بولعراس إنجازا 
جديدا لسجله التاريخي بحصوله على الميدالية 

البرونزية في نهائيات بطولة العالم للتايكوندو 
تحدي " البومزا " التي نظمها االتحاد الدولي 

للعبة، عبر تقنية الفيديو عن بعد، في ديسمبر من 
العام الماضي على مدى 12 يوما بمشاركة 144 

العبا والعبة يمثلون 33 دولة، وأقيمت البطولة 
في 16 فئة مختلفة.

وتمكن بولعراس من الفوز بالميدالية البرونزية. وهو 
الالعب العربي الوحيد الذي شارك في نهائيات 

البطولة.

وهذه هي الميدالية البرونزية الثالثة للبطل القطري 
هذا الموسم، بعد فوزه في نوفمبر الماضي ببرونزية 

بطولة العالم للتايكوندو تحدي 3 للبومزا، وبرونزية 
بطولة العالم لأللعاب القتالية للتايكوندو بومزا أيضا.
وواصلت رياضة التايكوندو في قطر تألقها العالمي 

حيث سبق لالعب حصوله على الميدالية الذهبية 
في بطولة العالم الشاطئية 2018 باليونان، وبرونزية 

بطولة آسيا 2019 بإندونيسيا، وبرونزية بطولة آسيا 
لبنان 2020.

أبدى عثمان بولعراس العب المنتخب القطري 
للتايكوندو سعادته بفوزه بالميدالية البرونزية في 

نهائيات بطولة العالم للتايكوندو تحدي البومزا.
واضاف البطل القطري: "كنت قد شاركت سابقا 

في بطولة العالم لتحدي البومزا وتم استدعائي مرة 
أخرى للعب في نهائي بطولة العالم، حيث تم اختيار 
ثمانية العبين من مختلف دول العالم وصلوا للنهائي 
ليتنافسوا مرة ثانية على 60 نقطة تساهم في رفع 

تصنيفهم الدولي".

وختم بولعراس حديثه: "تمكنت من تحقيق المركز 
الثالث والميدالية البرونزية بفارق 25 نقطة ويعد 
هذا أول إنجاز في تاريخ قطر خاصة أنني حصدت 
هذه السنة ثالث ميداليات برونزية في بطوالت 
العالم وآمل مواصلة حصد اإلنجازات في قادم 

المشاركات واالستحقاقات.

وشهد حفل ختام البطولة العربية لرفع األثقال 
تتويج العراق بالمركز األول في الترتيب العام 

للبطولة لفئة العموم، وعلى المركز األول في فئة 
الشباب والشابات والناشئين والناشئات، فيما احتلت 

السعودية المركز الثاني، لفئتي العموم والشباب، 
وعلى المركز الثاني أيًضا في فئة الناشئين، وجاء 

األردن في المركز الثالث لفئتي الشباب والشابات، 
والناشئين والناشئات، بينما حصلت ليبيا على المركز 

الرابع لذات الفئات.
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The spark of our sport didn't fade 
away but rose to the global level 
as our star athletes proved their 
superiority and their ability to break 
world records, including our "Golden 
Falcon" Mutaz Barshim, who claimed 
the gold medal and whose name will 
be written in gold in the history of 
Qatari sport. 

Barshim's achievement sets an 
example for Qatari young men and 
reflects the ambition of athletes 
to make our nation proud as they 
underline our loyalty to HH the Amir 
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. 

األدعم يتوج 
بالبرونز على 

حساب الفراعنة
محاربو الصحراء 
يعانقون كأس 

العرب في الدوحة

تّوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس العرب 
FIFA قطر 2021 لكرة القدم، عقب فوزه على 

نظيره التونسي 2 / صفر في المباراة النهائية 
التي استضافها استاد البيت المونديالي في 18 

ديسمبر الماضي.

وانتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي، 
ليضطر المنتخبان للعب شوطين إضافيين لحسم 

الفائز باللقب، وفي الشوط اإلضافي األول تمكن 
المنتخب الجزائري من تسجيل الهدف األول في 

الدقيقة 99 عبر تسديدة قوية من أمير سعيود من 
خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ياسين إبراهيمي 

الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الضائع للشوط اإلضافي الثاني.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل لهذا الدور بعدما 
تغلب على المنتخب القطري 2 / 1 في الدور قبل 
النهائي، فيما تأهل المنتخب التونسي لهذا الدور 

بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف نظيف.

وال تمتلك الجزائر تاريخا طويال في بطولة كأس 
العرب، فمن أصل 9 بطوالت شاركت في نسختي 

1988 التي أقيمت في األردن و1998 التي أقيمت 
في قطر فقط، وودعت من دور المجموعات في 

كلتيهما.

ونجح المنتخب الجزائري في التتويج بأول ألقابه 
في البطولة في أول ظهور له في النهائي، معادال 
بذلك رقم كل من منتخبات مصر، والمغرب، وتونس، 

التي توجت باللقب في مناسبة واحدة.
في المقابل، أخفق منتخب تونس في حصد لقبه 

الثاني في البطولة، بعد األول الذي حققه عام 
1963 في نسخة البطولة األولى التي أقيمت في 

لبنان بمشاركة خمسة منتخبات، وأقيمت بنظام 
الدوري من دور واحد.

وحصد منتخب األدعم الميدالية البرونزية في 
البطولة إثر تغلبه على المنتخب المصري بركالت 

الترجيح 5 / 4 بعد تعادلهما سلبًا في الوقتين 
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باستضافة استثنائية ألفضل نسخ البطولة
قطر تترك بصمتها في بطولة العالم للبادل

استضاف االتحاد القطري للتنس واإلسكواش 
والريشة الطائرة على مالعب مجمع خليفة الدولي 

بطولة العالم للبادل "قطر2021" بمشاركة 16 
منتخبا خالل الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2021، 

وذلك للمرة األولى في الشرق األوسط وآسيا بعد 
 أن كانت تقام في دول أمريكا الالتينية وأوروبا.

وقام سعادة الشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني، 
 ،»Ooredoo « نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ُأريُد

والسادة ناصر الخليفي رئيس اللجنة المنظمة 
لبطولة العالم وطارق زينل مدير البطولة ولويجي 

كارارو رئيس االتحاد الدولي للبادل، بتتويج المنتخب 
اإلسباني )رجال وسيدات( بالميدالية الذهبية وكأس 
البطولة وتتويج المنتخب األرجنتيني )رجال وسيدات( 

 بالميدالية الفضية وكأس المركز الثاني.

وكان منتخبنا العنابي قد نجح في حجز بطاقة 
التأهل والمشاركة في البطولة عن منطقة آسيا 

وأفريقيا، خالل التصفيات التي أقيمت بمدينة دبي، 

بمشاركة 6 منتخبات وتمكن األدعم من الفوز في 
النهائي على نظيره الياباني 1-2 والتأهل إلى 

بطولة العالم، لكن مشواره انتهى في الدور األول 
لتكون مشاركة تاريخية لمنتخبنا خاصة أنها رياضة 

 حديثة في قطر.

وأقيمت البطولة على 10 مالعب تم إنشاؤها 
خصيصا لهذه البطولة داخل مجمع خليفة الدولي 
للتنس واإلسكواش، ومجهزة بكافة أدوات النجاح 

والتميز في نسخة استثنائية في المنطقة تحقق 
 أعلى درجات النجاح.

واستضافت قطر أولى الجوالت العالمية للبطولة 
الرسمية الجديدة للبادل التي ينظمها االتحاد   

الدولي للبادل خالل الفترة من 26 مارس إلى 2 
أبريل 2022، بمشاركة قياسية، تصل إلى 123 

زوًجا من الالعبين المحترفين من 19 دولة مختلفة، 
وبجوائز مالية تصل إلى 525 ألف يورو.

األصلي واإلضافي، في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابع على استاد 974.

واحتكم المنتخبان لركالت الترجيح، فسجل لألدعم 
كل من خوخي بوعالم، عبد الكريم حسن، أحمد 

عالء، أكرم عفيف، كريم بوضياف، فيما أهدر حسن 
الهيدوس، وفي المقابل سجل لمصر كل من محمد 

مجدي إفشة، عمرو السولية، أحمد فتوح، أكرم 
توفيق، فيما أهدر أحمد حجازي ومحمد شريف.  

وقد عادت البطولة العربية للمنتخبات من جديد بعد 
غياب استمر تسع سنوات في نسخة استثنائية من 
بوابة دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.. 

وهي المرة الثانية التي استضافت فيها قطر 
البطولة بعد األولى عام 1998 )النسخة السابعة( 

والتي توج بلقبها المنتخب السعودي.

وقد منحت المالعب المونديالية التي استضافت 
منافسات كاس العرب البطولة نكهة خاصة من 

خالل جودتها العالية، وجماليتها الهائلة حيث 
تسابقت الجماهير العربية للتعرف على المالعب 

التي ستستضيف نهائيات كاس العالم FIFA  قطر 
2022، فقد استضاف استاد البيت، الذي يتسع لـ 

60 ألف مشجع، 5 مباريات منها االفتتاحية بين قطر 
والبحرين، واللقاء الختامي بين تونس والجزائر.

كما استضاف استاد 974 ست مباريات خالل كأس 
العرب، وهو نفس العدد الذي شهده استادي 

الجنوب والثمامة، فيما استضاف استاد المدينة 
التعليمية 5 مواجهات، مقابل 4 لقاءات إلستاد

أحمد بن علي.

وقال السيد جياني انفانتينو رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم أن البطولة خير دليل على دور كرة القدم 

في تقريب القارات والشعوب والدول والمشجعين 

والالعبين. لقد شعر الجميع بفرحة كبيرة ومشاعر 
جياشة طوال البطولة ليس فقط في قطر أو في 

العالم العربي بأكمله بل في العالم كله." 
وأضاف رئيس FIFA قائاًل: "سنناقش كيف ستستمر 

البطولة وتحت أي ظروف لكنها ستستمر بمشاركة 
أفضل الالعبين."

بدوره أكد حسن عبد اهلل الذوادي، األمين العام 
للجنة العليا للمشاريع واإلرث، أن قوة كرة القدم 

في توحيد المنطقة تجّلت بوضوح مجددًا خالل 
كأس العرب، وأن البطولة شكلت منصة مثالية 

للتحضير الستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم، 
والتي ستوفر فرصة لتعريف الماليين من أنحاء 

العالم بالمنطقة وتراثها العريق وثقافتها الغنية.

وأضاف الذوادي : "نفخر بالتنظيم الناجح لبطولة 
رياضية كبرى ضمت تحت لوائها جماهير كرة القدم 

من العالم العربي، وتجسد فيها تأثير كرة القدم 
في التقريب بين الشعوب، وتعزيز قيم التضامن 

والمعاني اإلنسانية النبيلة."

وتابع: "قدمت البطولة إسهامات قّيمة 
لالستعدادات الجارية لتنظيم مونديال 2022، والذي 

سيشكل نافذة مهمة تتيح للشعوب التعرف عن قرب 
على العالم العربي والمنطقة."

وأعرب الذوادي عن تطلعه للترحيب بجماهير كرة 
القدم من أنحاء العالم في بطولة تاريخية، ستكون 
أكبر حدث من نوعه يشهده العالم العربي والشرق 

األوسط، متطلعًا إلى أن تسهم البطولة في بناء 
إرث اجتماعي واقتصادي وثقافي إيجابي لدولة 

قطر والمنطقة.
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قطر تضع لبنة تأسيس االتحاد الخليجي 
مشاركة كبيرة في كأس آسيا للثالثي 

’ترايثلون‘
استضاف االتحاد القطري للدراجات والترايثلون 

كأس آسيا QNB للترايثلون ’الدوحة 2021‘ لفئتي 
"المحترفين" و"الفئات العمرية والمفتوحة" للمرة 

األولى في قطر بمشاركة 18 دولًة يمثلها 53 
متسابقا، وذلك بمدينة لوسيل في الفترة من 26 

إلى 27 نوفمبر 2021.

وأقيمت البطولة وفقا للمسافات األولمبية وهي 
السباحة لمسافة 1500 متر حول نادي اليخوت تليها 

40 كيلو متًرا لركوب الدراجات، وتتوج المنافسة 
بالجري لمسافة 10 كيلومترات، أمام الواجهة 

البحرية، مرورا بمنطقة المارينا في لوسيل.
وفاز اإلسباني آدي الفاريز بالمركز األول في زمن 
قدره 57 دقيقة و35 ثانية تاله في المركز الثاني 

األيرلندي بيرنارد ماكيوالج بزمن 58 دقيقة و39 
 ثانية وحل األرجنتيني توماس بيروكا ثالثًا بزمن

59 دقيقة و17 ثانية.

وفي السباق العام الذي شهد مشاركة 250 
متسابقا للفئات العمرية في مسافة السرعة 

"سبرينت" التي شملت 750مترا سباحة، ثم ركوب 
الدراجة لمسافة 20 كيلومترا، وانتهاء بالجري 
لمسافة 5 كيلومترات، حقق المركز األول عيد 

البورديني مسجال زمن ساعة ودقيقتين و44 ثانية 
تاله مبارك العجي ثم محمد عجالن الكواري.
وفي الفئة المفتوحة "فوق 40 سنة" حقق 

عبدالعزيز المهندي المركز األول في زمن قدره 

ساعة و11 دقيقة و58 ثانية تاله صالح المهندي 
ومانع الشهواني.

وفي السيدات جاءت كارولين فان اتريك من نادي 
الدوحة تراي كلوب في المركز األول بزمن قدره 

ساعة و19 دقيقة و24 ثانية تلتها نور الجابر.

كما استضافت الدوحة على هامش البطولة اجتماع 
رؤساء وممثلي اتحادات الترايثلون في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، لبحث العديد من 
المقترحات الخاصة بتطوير الرياضة في المنطقة، 

وذلك بحضور اتحادات قطر والسعودية وُعمان 
 والبحرين والكويت واإلمارات.

وناقش االجتماع مقترح إقامة دوري الخليج 
للترايثلون، وآلية تأسيس االتحاد الخليجي للترايثلون، 

وتمت مناقشة الخطط والتصورات للجان التي 
ستنبثق عن االتحاد   الخليجي ومدى إمكانية إسراع 

وتيرة العمل على تأسيس هذا االتحاد، واعتماد 
دورات تدريبية وتحكيمية لرياضة الترايثلون في دول 

مجلس التعاون.

ص.57ص.56



األكاديمية األولمبية القطرية
تواصل برامجها بنجاح كبير

واصلت األكاديمية األولمبية القطرية تقديم 
برامجها المميزة والمعتمدة من عدد من الجهات 

الدولية والقارية في مقدمتها التضامن األولمبي 
في اللجنة األولمبية الدولية، بهدف التثقيف 

األولمبي ونشر الثقافة الرياضية واألولمبية بين 
أفراد األسرة والمجتمع في دولة قطر وخارجها.

وقد نظمت األكاديمية دورة في القانون الرياضي، 
بمشاركة أكثر من 83 دارسا من مختلف القطاعات 

المعنية بهذا المجال، وشهدت مشاركة عدد من 
الخبراء والقانونيين والموظفين من اللجنة األولمبية 

القطرية، ووزارة الرياضة والشباب، واالتحادات 
واألندية الرياضية، باإلضافة إلى عدد من موظفي 

وزارات الدولة المختلفة، فضال عن عدد من المحامين 
في المكاتب الخاصة، وتناولت الدورة الكيانات 
والتشريعات الرياضية في المستويين العالمي 

والقاري، بما في ذلك محكمة التحكيم الرياضي 
’كاس‘ واإلطار القانوني للمجال الرياضي في قطر 
)قانون الرياضة وهيئة التحكيم الرياضي(، والتحكيم 

أمام محكمة قطر للتحكيم الرياضي )النظام، 
واإلجراءات، والتحكيم االستئنافي(، باإلضافة إلى 

االستثمار الرياضي من الجانب القانوني.

كما أطلقت األكاديمية األولمبية القطرية النسخة 
الـ 12 من برنامج دبلوم اإلدارة المتقدم للمؤسسات 

الرياضية واألولمبية والتي تقيمها األكاديمية 
بالشراكة مع اللجنة األولمبية الدولية، وذلك بحضور 

تجاوز الثالثين دارسا من داخل دولة قطر وخارجها 
ومن مختلف التخصصات الوظيفية والتعليمية.

ويتكون الدبلوم من سبعة فصول دراسية تقام 
بمعدل ثالثة أيام في كل شهر لمدة سبعة أشهر، 

يحصل بعدها الدارسون على شهادة الدبلوم الصادرة 
من اللجنة األولمبية الدولية والتي تحمل توقيع 

السيد توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية، 
وكذلك توقيع سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية ورئيس مجلس إدارة 
األكاديمية األولمبية القطرية باإلضافة إلى شهادة 

إتمام كل فصل على حدة.

كما نظمت األكاديمية دورة مبادئ الحركة 
األولمبية في المنظومة الرياضية، بالتعاون مع 

التضامن األولمبي في اللجنة األولمبية الدولية، 
بمشاركة عدد من الدارسين الذين ينتمون للعديد من 

التخصصات الرياضية واإلدارية المختلفة، وتناولت 
الدورة العديد من المحاور أبرزها مفاهيم اإلدارة 

الرياضية، وتأسيس الحركة األولمبية واأللعاب 
األولمبية الحديثة )التاريخ األولمبي(، والميثاق 

والقيم األولمبية، والمهارات اإلدارية وخطوات 
تطوير الكوادر اإلدارية والرياضية، والتخطيط وإدارة 

الموارد في المؤسسات الرياضية.. كما تم إجراء 
اختبار للدارسين في اليوم األخير.

كما أقامت األكاديمية دورة اإلدارة والتنظيم في 
األلعاب اآلسيوية، على مدار 5 أيام بحضور ما يزيد 
عن 35 دارسًا ودارسة ينتمون للعديد من الجهات 

والقطاعات الرياضية واإلدارية المختلفة، وذلك 
ضمن سلسلة دورات متخصصة في عدة مجاالت 

في تنظيم دورات األلعاب اآلسيوية، والتي تناولت 
تاريخ األلعاب اآلسيوية ونشأتها وتطورها وعالقتها 

بدورات األلعاب األولمبية، وكذلك آلية الترشح 
الستضافة دورات األلعاب اآلسيوية وطريقة إعداد 
الملف والشروط الواجب توفرها في ملف طلب 

االستضافة، باإلضافة إلى “الهيكل التنظيمي في 
األلعاب اآلسيوية” و "إدارة الموارد البشرية في 

األلعاب اآلسيوية" والتسويق في األلعاب اآلسيوية” 
و“اإلدارة المالية في األلعاب اآلسيوية”.

وتتضمن أجندة برامج األكاديمية األولمبية القطرية، 
برنامج الماجستير في القانون الرياضي والدبلوم 

المتقدم إلدارة المؤسسات الرياضية األولمبية 
والمعتمد من اللجنة األولمبية الدولية كأول لجنة 

أولمبية خليجية وعربية تطبق هذا البرنامج، وكذلك 
عددًا من ورش التثقيف األولمبي، باإلضافة إلى 

دورات متنوعة في اإلعالم والقانون واإلدارة 
والتخطيط وإدارة أمن المنشآت الرياضية وعلم 

النفس ومكافحة المنشطات، وذوي االحتياجات 
الخاصة وإدارة األزمات في األلعاب اآلسيوية، 
وإدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية،

وأمن المنشآت الرياضية.
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