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Message from
Seb Coe
President of IAAF
Welcome to the IAAF World Athletics
Championships Doha 2019, which brings
the IAAF’s flagship event to the Middle
East for the first time.
This is the biggest sporting event
anywhere in the world this year and it
will be ground-breaking in several ways,
as we introduce a new schedule, new
broadcasting technology and a highly
talented generation of new athletes to the
world.
It is the one place this year where you can
see the best of the best from more than
200 countries gather to test themselves
against the global standard.
With our Local Organising Committee in
Doha, we have done everything we can
to create a stage worthy of the world’s
greatest athletes. Whether you are sitting
in the magnificent Khalifa International
Stadium or at home on the couch, we
aim to give you the best seat in the house
from which to watch our athletes push
the limits of athletic achievement.
From September 27 to October 6, 49
new world champions will be crowned,
including the inaugural winners of the
mixed 4 X 400m relay, which will make its
debut in Doha, and has also been added
to the programme for next year’s Olympic
Games in Tokyo.
Doha already has a strong history as
an exemplary host of some of our most
important competitions, including the
2010 World Indoor Championships and
the annual Diamond League meeting, and
we are confident that it will again deliver a
world-class event for our athletes.
As part of our strategy to modernise
our sport and maintain its appeal to
the coming generations, you will notice
significant innovation at this 17th edition
of the championships, particularly in the
areas of television broadcast and event
presentation where cameras and graphic
technology will take spectators and
viewers behind the scenes in a way they
have never seen before.

4

DAILY PROGRAMME DAY 8

As we broadcast to a global audience of
one billion, our aim is to bring athletics
fans so close to the action that they can
see the strain of every sinew, hear every
breath, feel every emotion, connect to
the athletes and know what it is like to
be right inside competition at the very
highest level.
Among the highlights, we have adjusted
the programme to bring a greater
spotlight to field events, creating a
celebration of multi-events by scheduling
the decathlon and heptathlon on the
same two days, and putting windows in
the programme where the entire arena
will be focussed solely on field event
finals.
The midnight marathons and road
walks will also be a feature of this
year’s programme, a creative solution
to the climate challenges of the region
which will allow us to use the stunning
backdrop of the Doha skyline by night.
This will be a historic moment for our
sport, not least because it will be the last
championships held under the banner of
the IAAF, before we adopt our new name,
World Athletics.
I would like to thank everyone who
has contributed to the successful
organisation of these championships,
the State of Qatar, our Local Organising
Committee, the Qatar Athletics
Federation, the Official Partners and
Suppliers of the World Athletics Series
and National Partners and Suppliers.
We trust that everyone attending the
championships – athletes, fans, officials,
media and of course the thousands of
volunteers who keep it all running – will
have an enjoyable experience in Doha.

SEB COE
President of IAAF

5

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

Message from
Dahlan Al Hamad
VPDG
Dear athletics fans,
Congratulations on being part of the
biggest sporting event of the year
and welcome to Doha, the capital of
international athletics.
Over 10 days of action, the world’s finest
athletes from 210 countries will go headto-head for top honours in athletics,
and you will have the unique chance of
watching that first-hand and up-close.
There are a lot of stories to be told during
the competition, records to be broken,
new heights to be reached and you will
experience it all.
By hosting the Middle East’s first ever
edition of the World Championships, our
aim is to engage people of the region,
introduce athletics to a new audience and
inspire the young generation to take up
athletics and aspire to follow the steps of
the top athletes who will grace the track
and field of Khalifa International Stadium
and contest the marathons and race
walks across Doha Corniche.

We have worked hard and invested a
lot of time and resources to showcase
athletics like never before and bring it
to new fans in the region and all over
the world in a fun and memorable
experience for all.
We wish you a pleasant stay and an
enjoyable experience in Doha whether
this is your first visit, or we were
honoured to welcome you before.
Sincerely,
Dahlan Al Hamad

Qatar is no stranger to staging world-class
sporting events and has an impressive
track record and a legacy in hosting major
athletics competitions, and this World
Championships will not be different
DAHLAN AL HAMAD
VPDG
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WORLD CHAMPIONSHIPS:
A BRIEF HISTORY
The IAAF World Athletics Championships is the
jewel in the crown of the IAAF’s global competition
programme and the third largest sporting event in
the world after the Olympic Games and football’s
World Cup.
Since the foundation of the IAAF in 1912, the
Olympic Games had been, by constitution, the
World Championships of the sport. But from
the 1960s onwards, an increasingly strong lobby
was formed among members convinced that
they too should have their own separate World
Championships. In 1976, an IAAF Council meeting
in Puerto Rico approved the move and Helsinki
was later selected as the host of the inaugural IAAF
World Championships in 1983.
Sandwiched between the heavily boycotted 1980
and 1984 Olympic Games, the maiden World
Championships featured about 1,300 athletes from
154 countries and was a resounding success.
Carl Lewis announced his arrival as a global
superstar by taking triple gold in the 100m, long
jump and 4x100m, while home fans went wild after
Tiina Lillak struck gold in the javelin courtesy of her
sixth-round throw.
Rome staged the second edition of the World
Championships, where Bulgaria’s Stefka
Kostadinova set the still-standing world high jump
record of 2.09m.
The 1991 World Championships in Tokyo is fondly
remembered as one of the finest in the 30-year
history of the event as it produced one of the great
duels in athletics history.
Lewis, who had secured a third world 100m title
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in a world record time of 9.86, exceeded Bob
Beamon’s 23-year-old world record distance of
8.90m in the long jump with a wind-aided 8.91m.
But his US teammate Mike Powell responded
to the challenge, soaring out to 8.95m – a world
record that still stands today.
Such had been the success of the fledgling event;
the IAAF switched the championships from a
quadrennial to a biennial cycle with Stuttgart
hosting the 1993 edition. World records from
British hurdling duo Colin Jackson and Sally Gunnell
were among the highlights of the event.
The triple jump took centre stage at the 1995
World Championships in Gothenburg as Jonathan
Edwards and Inessa Kravets set world records in
the men’s and women’s events respectively.
In 1997, Sergey Bubka secured a remarkable
sixth successive world pole vault title with a
championship record of 6.01m. That edition saw
26 countries share the gold medals, underlining
the sport’s global reach.
Michael Johnson’s stunning 400m world record of
43.18 provided the high point of the 1999 edition
in Seville. The championships took another stride
towards equality as the women’s hammer and pole
vault were added to the programme.
The likes of Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele and
Carolina Kluft emerged as stars at the 2003 edition
in Paris, while in 2005, Helsinki became the first
two-time host of an IAAF World Championships.
Just 12 months after Usain Bolt burst on to the
global athletics scene at the Beijing Olympics, the
Jamaican superstar lit up the 2009 World
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Championships in Berlin, posting jaw-dropping
world records of 9.58 and 19.19 in the 100m and
200m, then adding a third gold in the 4x100m.
Bolt’s false start – and subsequent disqualification
– from the 100m may have been one of the biggest
talking points of the 2011 World Championships in
Daegu, but Australia’s Sally Pearson produced one
of the best performances of the event, clocking
a championship record of 12.28 in the 100m
hurdles.
Mo Farah retained his 10,000m title in 2013 and
added the 5000m gold for good measure. Bolt,
meanwhile, and Jamaican teammate Shelly-Ann
Fraser-Pryce each won a trio of sprint gold medals
in the 100m, 200m and 4x100m.

The IAAF World Athletics Championships Doha
2019 will be the 17th edition. Since the inaugural
event in 1983, the IAAF’s premier World Athletics
Series competition has grown from 1,355 athletes
from 153 nations to approximately 2,000 athletes
representing 200 nations.
The eyes of the sporting world will be on the
Qatari capital from 27 September to 6 October.
Broadcast to more than 200 territories, the 10 days
of competition, played out to dozens of thousands
of spectators in the stadium and on the streets of
Doha, will reach an estimated accumulated global
audience of six billion.

Bolt and Farah successfully defended their titles in
2015, while Ashton Eaton retained his decathlon
title with a world record of 9,045. Further highlights
came from Wayde van Niekerk, who announced his
arrival on the global scene with his 400m victory,
and Dafne Schippers, who won a high-quality
200m final in a championship record of 21.63.
Played out to huge crowds inside London’s
Olympic Stadium, the 2017 edition was one of the
most compelling and competitive editions to date,
packed with close finishes and surprise winners.
The loudest roars of the championships came
when the host nation, Great Britain, won a surprise
gold in the 4x100m.
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HISTORICAL FACTS

KEY FEATURES

The host venue for the Middle East’s first-ever
IAAF World Championships is the iconic and
technologically advanced Khalifa International
Stadium.

Innovative and environmentally friendly cooling
technology has been installed at Khalifa International
Stadium. The technology uses district cooling, air
treatment and smart control systems to deliver an
optimal environment for spectators and players
alike. It is able to lower the temperate within the
stadiums to 21 degrees Celsius when outdoor
temperatures are around 40 degrees Celsius. The
technology distributes cooled air with the aim of
cooling spectator stands, the pitch and decreasing the
amount of hot air entering the stadium through its
open roof. These units have been installed in specific
locations around the stadium including the pitch,
upper walls and stands of the stadium in accordance
to various studies that were conducted during the
design process.

Built in 1976, the 40,000-seater has long been the
cornerstone of Qatar’s sporting tradition. It has
played host to some of the most illustrious sporting
events, including the Asian Games, the Gulf Cup and
the AFC Asian Cup.
Thanks to a three-year renovation and expansion
project, the national icon was transformed into an
ultramodern venue equipped with cutting-edge
features such as air-conditioning technology, LED
lighting and digital floodlights, providing optimal
performance conditions for athletes and an
unparalleled viewing experience for spectators.
The groundbreaking cooling technology is 40% more
sustainable than existing techniques and has been
in use at Khalifa International Stadium since its
reopening in May 2017.
RENOVATION PROJECT
Khalifa International Stadium’s renovation project
included increasing the stands of the east wing of the
stadium, increasing the seating capacity to 48,000,
adding hospitality and VIP suites, constructing a
sports museum (3-2-1 Qatar Olympic and Sports
Museum), installing a state-of-the-art roof to cover all
stands in the stadium, in addition to the installation
of cooling technology that will keep the pitch to an
optimum 26 degrees year round, using 40% less
energy than conventional stadium cooling tech.

Khalifa International Stadium focuses on
sustainability as a key element in its design and
operation, and has achieved a four-star GSAS rating –
making it one of the most sustainable stadiums in the
region.
Khalifa International Stadium has been completely
fitted with natural turf that can withstand the
Qatari climate and has the highest resistance. The
turf is a hybrid, with one developed by Oklahoma
State University in the United States and the other
developed locally. Planting it took nine months in
Aspire Zone Foundation’s turf nursery until it reached
14mm in length and was ready to transport and
install at the stadium, which has a total floor area of
7,848 square metres.

ACCESSIBILITY
Khalifa International Stadium will be connected to a
metro station currently under construction and will
also provide accessible parking spaces near its main
entrances. It will also include accessible drop-off
zones as well as accessible entrances and elevators to
ensure people with disabilities are able to reach their
seats easily and comfortably.
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FIVE THINGS TO WATCH OUT
FOR ON DAY 8
Qatar already has a medal at these IAAF World
Athletics Championships Doha 2019, courtesy of
Abderrahman Samba’s bronze in the 400m hurdles.

Morocco’s Soufiane El Bakkali, or any of the strong
Ethiopian trio of Chala Beyo, Getnet Wale and
Lamecha Girma are among those capable.

But the one best hope of a gold medal comes on day
eight with Mutaz Barshim in the high jump. The preeminent jumper of much of the past decade, Barshim
has had a race against time for fitness after a serious
ankle injury last year. He jumped a season’s best
2.29m in qualifying.

Expect Kipruto to have something to say about that –
probably as he comes up the straight in first place!

Another defending champion racing back to form and
fitness is Conseslus Kipruto in the steeplechase where
years of Kenyan hegemony will come under threat.
All that, and lots more, including the heats of the
men’s and women’s 4x100m relay await on day eight.
Barshim among a raft of gold medal chances
The high jump is as open as any event at these
championships. No-one has had a stand-out season.
If you’ll excuse us saying so, it’s been an up and down
year.
As noted above, Barshim seems to be coming in to
form just in time. Australia’s Brandon Starc was last
year’s Diamond Race winner and looked good in
qualifying. This year’s world lead with 2.35m, Maksim
Nedasekau of Belarus, on the other hand, struggled.
Finals are another day and pretty well every finalist
has claims to a medal. Cuba’s young Luis Enrique
Zayas, Italy’s Gianmarco Tamberi, authorised neutral
athletes Mikhail Akimenko and Ilya Ivanyuk, China’s
Yu Wang.
Get the startlist and stick a pin in it: it’s as good a way
as any of predicting the gold medallist here.
Kipruto’s late dash to form
Like Barshim, Conseslus Kipruto hadn’t given
much indication he could successfully defend his
steeple title here before the heats. Then, he gave a
masterclass, complete with a mid-race admonition of
an Ethiopian rival for making contact with him, a revup to the crowd and then teammate Benjamin Kigen
on the final bend.
There is a real threat, though, that Kenya’s
stranglehold on the steeple could be broken here.
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Perkovic yet another champion under challenge
Sandra Perkovic has ruled the women’s discus for
years, but the defending champ faces a battle royale
if she is to claim the gold again.
It’s been a down-ish sort of season for Perkovic,
with Cuban pair Yaime Perez and Denia Caballero
challenging her at every turn.
Can Perkovic escape in the final reel? Tune in for the
next exciting episode.
McLaughlin v Muhammad in 400 hurdles
Has the moment arrived for prodigious young talent
Sydney McLaughlin to stamp her mark on the 400m
hurdles.
McLaughlin faces a second-to-none opportunity,
a strange thing to say, perhaps, given that Dalilah
Muhammad defeated her, and set a new world
record, at the US championships.
But McLaughlin has looked the goods so far here. It
seems to be between the two Americans, with the
rest, led by another emerger in Jamaica’s Rushell
Clayton, fighting for bronze.
Men’s 400 wide open
The demise of favourite Michael Norman in the semis
has left the men’s 400 open. Steven Gardiner, Machel
Cedenio, Fred Kerley, even the returning former
champion Kirani James, are all among the chances for
gold.
Meanwhile, down on the Corniche
The men’s 20km road walk will be raced around
Doha’s Corniche to conclude day eight’s program (and
as prelude to day nine’s). Japanese walkers dominate
this year’s world list. The country is on a roll after
Yusuke Suzuki took out the 50km gold earlier in the
championships.
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Doha (QAT)
27 September - 6 October 2019
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FAN ZONE:
TODAY’S LIVE
MUSIC SCHEDULE
Qatar is a magical mix of cultures and diversity, and the Doha 2019 World Championships is
extremely proud to showcase the uniqueness of the country’s multiculturalism. Throughout
the 10 days of the competition, be sure to visit the fan zone and immerse yourself in the various
performances from around the globe.
Location: Fan zone - Stage
Friday 4th October (6:30 - 10:15 pm)
COMMUNITY

PERFORMANCE

Uganda

This Ugandan team will have you up and danicng with their traditional
singing, drumming and dancing.

Italy

Listen to the famous songs of Italy from Bocelli- E Ramazzotti

Japan

Japanese fashion show featuring the elegant KIMONO, accompanied by
a violinist playing traditional Japanese songs.

Kenya

Launched in 2011 the ‹Green Maasai Troupe› are renowned for their
community work in Qatar and spreading their love of music and sport.

Bangladesh

Sway to the sounds of this live Bangladeshi band playing traditional
songs from Bangladesh.

Sri Lanka

Make some noise for our Sri Lankan community dance groups

Egypt

Witness the Tanoura dance from Egypt

Russia

Russian folk dance ensemble performing the traditional ‹Topotushki›

India

Indian dance crew showcasing traditional dances from their homeland

Palestine

Bring along your friends and join in the Dhabke dance performance from
Palestine

Ghana

Enjoy the rhythms of Ghana with traditional drumming and dancing.

Philippines

Filipino Musical - Homegrown musical depicting how Filipinos celebrate
their traditional gatherings in the country. A spectacular fusion of
singing, dancing and theater acting.

Korea

Witness traditional Sogo Dance & Samulnori

Nigeria

Join us as this all Nigerian band play traditional songs from home.

Sudan

Witness traditional Sudanese folk dance
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DAILY QUIZ

DID YOU KNOW?
(1) Where will the 50km and 20km race
walk events be held for the Doha 		
2019 World Athletics Championships?
A.
B.
C.
D.

Khalifa Stadium
The Pearl
The Corniche
Al Khor

(2) Qatari high jump champion
Mutaz Barshim has the 2nd highest 		
jump in history. How high was it?
A.
B.
C.
D.

2.20m
2.43m
2.30m
2.25m

(3) What event involves 28 hurdle jumps
and seven water jumps?
A.
B.
C.
D.

5000m steeplechase
400m hurdles
3000m steeplechase
Getting from the car to the stadium.

(4) Most outdoor athletics tracks have 		
how many lanes?
A.
B.
C.
D.

Ten
Six
Eight
Five

(5) Winning a gold medal in the 			
1968 Summer Olympics, American 		
athlete Dick Fosbury was one 		
of the most famous competitors in 		
which event?
A.
B.
C.
D.
40 DAILY PROGRAMME DAY 8

Nawal El Moutawakel of Morocco became the first ever
African female Olympic champion when she won the
inaugural women’s edition of 400m hurdles in the 1984
Olympic Games.

Long Jump
Discus
Pole Vault
High Jump
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DOHA 2019 IN NUMBERS
- 2043 athletes
- 210 countries
- 192 medals
- 49 events
- 10 days of competition
- 24 communities performing at fan zone
- 1 billion viewers reached
- 3690 registered volunteers
- 30 international volunteers
- 37 athletes defending their titles
- 30 Diamond League 2019 winners competing
- $60,000 awarded to gold medalists in individual events
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FACES OF DOHA 2019:
MUTAZ BARSHIM

STEVEN GARDINER
My name is: Steven Gardiner
I represent: Bahamas
I compete in: Men’s 400m & 4x400m
I was born on: 12 September 1995
My career highlights are:
- World Championships
• Silver: 400m (London 2017)
- Olympic Games
• Bronze: 4x400m (Rio de Janeiro 2016)
Did you know?
Gardiner previously played volleyball before switching
to athletics. Initially, he wasn’t sure about the transition
but soon grew to love his new-found passion. Gardiner
is seen as the joker in his training group and loves to
listen to music and dance around to get in the mood for
competing.
His favourite artists are Rihanna, Nicki Minaj and Jay-Z.
What they said:

My name is: Mutaz Barshim

Did you know?

I represent: Qatar

Barshim was forced out of action in July 2018 when he injured
his ankle while making an attempt at breaking the world
record. He has made a smashing return and all eyes will be
focused on the local Qatari hero.

I compete in: Men’s High Jump
I was born on: 24 June 1991

• World Championships:

However, he will not let the pressure get to him, and has
various ways to keep him relaxed. “I love watching Japanese
anime.”

o Gold: London 2017

What they said

o Silver: Moscow 2013

“You must make sacrifices. You sacrifice time with your family
and friends, all the good times you could have. Sometimes I
haven’t seen my mother for six months because I have been off
training in Europe. But you are rewarded when you step onto
that podium to receive a medal, that’s the reason we do it. So,
my message [to young athletes] is sacrifice and guidance are
what an athlete needs to keep them on the path to success.”

My career highlights are:

• Olympic Games
o Silver: Rio de Janeiro 2016
o Bronze: London 2012

Aspire Academy graduate Barshim’s message to young athletes
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Fast times are not unusual for Gardiner who in 2018 set
national records of 19.75s and 43.87s in the 200m and
400m respectively, but the work that he put in during
pre-season has put him in good stead to possibly go even
faster this World Championships.
“I’ve improved in most things, but a good base is always
key and that’s something we definitely worked on this
season,” said Gardiner, adding that in addition to the
strength work, he took on long runs and worked on his
starts.
In the lead up to the World Championships, Gardiner
and his coach Gary Evans were selective about when and
where they race in order to be in the best shape for the
competition, which comes to an end with tonight’s final.
Speaking after his semifinal run in Doha, said he feels
good and comfortable. “I’m happy to be in the final once
more.”
“I’ve been working really hard and focusing on myself and
what I have to do, not worrying about anyone else, and
I think that is the way to go,” the 24-year-old Bahamian
said.
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FALAH: MEET THE OFFICIAL
MASCOT OF DOHA 2019
Have you met Falah yet? If not, don’t worry. We are
here to introduce you to the most affable falcon ever
until you get to say “hi” in person.

What are Falah’s values?

Falah, an athletic falcon dressed in the Qatari flag’s
maroon colour, is the official mascot of the IAAF
World Athletics Championships Doha 2019.

Are you excited to meet Falah? So is he! Be careful
though; he is as competitive as superheroes!

He was created by Theodore Paul Manuel, a Filipino
expat who has been calling Qatar home since 2010.
Why a falcon?
Mascots serve as ambassadors at major sporting
events to highlight elements of the local culture and
heritage and encourage visitors to learn about the
host nation.
Falconry has always been a part of Qatari culture,
and the tradition of keeping and training falcons has
been passed from one generation to another.

1. Competitive

2. Courageous
Falah flies over stadiums to watch heroes compete in
athletics. He is that courageous and always got your
back!
3. Fun
Falah is fun, cheerful and just so cool. You will enjoy
being around him.
4. Helpful
Falah gently looks after his friends. He is as helpful as
your favourite superhero.
5. Loyal
Falah is loyal and honest. He is the best friend to have!
Look for Falah at Khalifa International Stadium, the
host venue of the World Championships, as well as
the World Athletics Village and around Doha Corniche
where the midnight marathons and race walk events
take place.
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MUHAMMAD SEEKS
PERFECTION IN PURSUIT
OF GOLD
“I have Olympic gold and the world record, so I need a World
Championship gold.”
When Olympic champion Dalilah Muhammad settles into the
blocks at the start of the women’s 400m hurdles final at Khalifa
Stadium on Friday it won’t just be gold she’s chasing, but
something less tangible.
A sense of perfection, perhaps. Or at least completeness.
When the 29-year-old added the long sought after world record
to her Olympic title at the US championships in Des Moines this
July, naturally it felt good, but she was still determined to better
her time and so was her coach Lawrence Johnson.
“My start, for instance, was my slowest of any race all year, so
that alone tells me I can go quicker,” she said after coasting
through the Doha heats on Tuesday. “Putting my normal start
to my record race could improve the time.
“And I fumbled a little bit at hurdle eight. So, there are little
improvements to be made. And overall I could be stronger and
faster.”
Muhmmad’s desire to improve has seen her arrive in Doha in
the shape of her life with renewed determination to win on the
one global stage where she’s yet to triumph.
Twice she has placed second at the Worlds, as a senior rookie in
2013 when she shocked the field, and two years ago in London
when beaten by Kori Carter, a loss she admits was hard to take.
“Winning the Olympic title in 2016 had set the standard for
where I want to go at every single championships,” she said.
“Maybe after that I was a little bit more hungry. I’ve got more
determination and my dedication to myself and my sport is at
its highest level.
“With the world record, I just want to embrace that moment for
what it was. It was a big accomplishment in my career.
“But now, this is something different, and I want gold from the
Worlds. That’s the only one I haven’t done yet.
“I think my dream season has yet to come,” she says. “This is
definitely the best so far. I have run really good times all year.
“But one of these days I’d like to have an undefeated season, so
that’ll be my dream season. Even if it takes over 55 seconds to
do it.”
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KNOW YOUR ATHLETICS:
400M
BACKGROUND
The 400-metre sprint is the longest athletics event
that is still classified as a sprint. It has been part of
men’s athletics since the introduction of the modern
Summer Olympic Games in 1896, with the women’s
event added in 1964.
Competitors race one complete lap of a standard
running track, starting in staggered positions and
they must stay in lane. It is a real test of speed and
stamina, with endurance needed to keep up sprint
pace over the longer distance.
Athletes in different countries previously contested
a distance of 440-yard dash (402.336m) that was
referred to as the ‹quarter-mile› but that race is now
obsolete.
RULES OF THE GAME
The 400-metre sprint deploys a staggered start
to ensure all competitors run an equal distance.
Runners must stay in their own lanes throughout
the race. All heats begin on the starter’s gun after
hearing the “on your marks” and “set” commands.
A false start leads to a warning for the offending
athlete, while a second false start results in
disqualification.

The United States is by far the most successful nation
in the men’s event, winning 21 out of 27 Olympic
races. Besides being the only athlete to win the
Olympic race on two occasions, Johnson also won
four World Championships golds between 1991 and
1999, establishing himself as one the greatest 400m
sprinters ever. He is also the only athlete ever to
win the 200m and 400m races in the same Olympic
Games. He achieved the milestone on home soil in
1996.
Pérec, on the other hand, added the World
Championships title in 1991 and 1995 to her record
two Olympic medals.
CURRENT WORLD CHAMPION
South African superstar Wayde van Niekerk, who
was forced out of Doha through injury, is the
current men’s world and Olympic record holder
and champion. He captured gold at the 2017 World
Championships in London with a time of 43.98
seconds.
In the women’s event, the current world champion is
Bahrain’s Salwa Eid Naser who won in Doha in 48.14
seconds, beating London 2017 champion Phyllis
Francis in the process.

SPOTLIGHT
Throughout the history of Olympics, only Marie-José
Pérec and Michael Johnson were able to win the
event twice; the former defending her 1992 win four
years later in Atlanta before the latter repeated the
feat in 1996 and 2000.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
HIGH JUMP

The winner is the athlete who clears the greatest
height in the final. In case of a draw, the victory goes
to the athlete with the fewest misses at the height of
the tie or, if the event remains tied, the contestant
with the fewest misses throughout the competition.

their approach run in a curved manner, allowing
them to arch their backs, lean away from the bar
and, consequently, lowering the jumper’s centre
of gravity to remain under the bar, which gives the
jumper a mechanical advantage.

Different techniques were deployed throughout

Fosbury’s 2.24m jump not only won him gold but

BACKGROUND

the years in high jump such as the scissors method,
eastern cut-off, western roll and straddle.

also was an Olympic record.

High jump is an athletics event in which athletes
make an approach run towards a horizontal
crossbar hung across two vertical uprights before
jumping as high as they could to clear the bar
at different heights and land into a pit full of
cushioning material.
The event has been part of the men’s Olympic
programme since the first modern Games in
1896 and was one of the five events that debuted
women’s participation in summer Olympics in 1928.
It has been contested by men and women in the
World Championships since the inaugural edition in
1983.
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High jump was first recorded in early 19th century’s
Scotland but athletes used different jumping
techniques back then as the event went through a
series of radical changes until it reached the current
form.
RULES OF THE GAME
High jump rules stipulate that athletes must take off
from one foot. A jump is considered a foul and does
not count if an athlete causes the bar to fall to the
ground. The bar is installed in a way that it would be
dislodged if touched by contestant while trying to
jump over it.
Athletes have the right to jump the announced height
by the judge or choose to pass it. The height of the
bar increases progressively as contestants clear it
but three failed attempts at a given height result in
elimination.

SPOTLIGHT
Dick Fosbury revolutionised high jump and his
technique has become a standard in the event where
almost all athletes follow.
The US athlete claimed gold at 1968 Olympics where
he used his engineering background to come up with
a new technique that would be later coined Fosbury
Flop.
In this technique, jumpers run the last few steps of

CURRENT WORLD CHAMPION
Mutaz Barshim, the darling of World
Championships 2019 host nation Qatar, is the
current world champion. When he contests the
final today at Khalifa International Stadium, he will
be eying a repeat of his 2.35m jump that gave him
gold two years ago in London.
As for women, Mariya Lasitskene, who competes
as an Authorised Neutral Athlete, made it a hattrick of World Championships titles after taking
gold in Doha with a 2.04m jump. She won the
event in Beijing 2015 and London 2017.
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دليلك إلى ألعاب القوى:
الوثب العالي

نبذة عن اللعبة
الوثب العالي هو أحد فروع ألعاب القوى وفيه يركض الرياضي باتجاه عارضة
أفقية مثبتة على عامودين اثنين ،ثم يقفز إلى أعلى ارتفاع ممكن فوق العارضة
ارتفاعات مختلفة ،قبل أن يهبط على سطح يشبه الوسادة الكبيرة.
المثبتة على
ٍ
أُدرجت اللعبة ضمن البرنامج األولمبي لمنافسات الرجال منذ أول دورة ألعاب
أولمبية حديثة في عام  ،1896كما كانت أحد الفعاليات الخمس التي بدأ بها
ظهور منافسات ألعاب القوى للسيدات في األلعاب األولمبية في دورة .1928
أما في بطولة العالم أللعاب القوى فشهدت اللعبة تنافس الرجال والسيدات
فيها منذ النسخة االفتتاحية عام .1983
وظهر الوثب العالي للمرة األولى في اسكتلندا في أوائل القرن التاسع عشر،
واستخدم الرياضيون تقنيات قفز مختلفة في ذلك الوقت ،ومرت اللعبة
بسلسلة من التغييرات الجذرية حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

 40البرنامج اليومي

قوانين اللعبة
طبق ًا لقواعد الوثب العالي يتوجب على الرياضي القفز من قدم واحدة ،وتعتبر
القفزة ً
خطأ وال ُتحتسب إذا ما تسبب الرياضي في سقوط العارضة على األرض،
ويتم تثبيت العارضة بطريقة يمكن إزاحتها إذا لمسها الرياضي أثناء محاولته القفز
فوقها.
يحق للرياضي القفز فوق االرتفاع المعلن من قبل الحكم أو أن يختار أال يقفز فوقه،
ويزداد ارتفاع العارضة تدريجي ًا كلما نجح الرياضي في تجاوزها ،إال أن ثالث محاوالت
خاطئة في القفز فوق ارتفاع معين تؤدي إلى إقصاء الالعب عن المنافسة.
يفوز بالمسابقة الرياضي الذي يحقق أعلى وثبة في المنافسات النهائية ،وفي حال
التعادل يكون الفوز من نصيب الرياضي صاحب أقل عدد من المحاوالت الخاطئة
في مرحلة التعادل ،وإذا استمر التعادل يكون الفائز هو المتسابق صاحب أقل
عدد من المحاوالت الخاطئة في جميع منافسات السباق.
انتشرت تقنيات مختلفة في الوثب العالي على مر السنين كطريقة المقص،
والقطع الشرقي ،واللف الغربي ،واالمتطاء ،قبل أن تصل اللعبة إلى شكلها
وتقنيتها الحاليين.

تحت دائرة الضوء
أحرز الرياضي األمريكي ديك فوسبري الميدالية الذهبية في أولمبياد  1968حيث
استخدم خبرته الهندسية للتوصل إلى تقنية جديدة سميت فيما بعد بتقنية «قلبة
فوسبري» أو .Fosbury Flop
في هذه التقنية ،يركض الالعب الخطوات األخيرة في مسافة الجري باتجاه العارضة
بطريقة منحنية ،مما يسمح له بانحناء ظهره ،والميل بعيد ًا عن العارضة ،ثم خفض
مركز الثقل لالعب ليبقى تحت العارضة ،مما يعطيه ميزة ميكانيكية.

حقق فوسبري قفزة بارتفاع  2.24متر مكنته من إحراز الميدالية الذهبية ،وتسجيل رقم
قياسي في األلعاب األولمبية.
بطل وبطلة العالم الحاليين
يحمل معتز برشم ،بطل قطر مستضيفة النسخة الحالية من بطولة العالم أللعاب
القوى ،لقب بطل العالم حالي ًا ،وسيسعى اليوم في نهائي المسابقة إلى تكرار إنجازه
الذي حققه منذ عامين في بطولة لندن  2017حين حقق قفزة بارتفاع  2.35متر ليفوز
بالذهبية.
أما في فئة السيدات ،فقد نجحت ماريا السيتسكين ،التي تنافس كالعبة محايدة
معتمدة ،في القفز بارتفاع  2.04متر لتفوز بالميدالية الذهبية في الدوحة وتحافظ على
لقبها للمرة الثالثة على التوالي بعد بكين  2015ولندن .2017
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دليلك إلى ألعاب القوى:
 400متر

نبذة عن اللعبة
يعتبر سباق  400متر األطول بين سباقات الركض التي تصنف كسباق سرعة،
وانضم للبرنامج األوليمبي كسباق للرجال منذ بداية األلعاب األولمبية بشكلها
الحديث في  1896قبل أن تتم إضافته لمسابقات السيدات في عام .1964
يركض المتسابقون لفة كاملة حول المضمار من أجل إكمال مسافة السباق،
ولكي يركض الجميع مسافة متعادلة يبدأ الرياضيون السباق من مواقع مختلفة
على المضمار حيث يتقدم بعضهم على اآلخرين في نقاط االنطالق ،ويشكل
السباق اختبار ًا حقيقي ًا في السرعة وقوة التحمل التي يتطلبها الركض بنفس
السرعة القصوى طوال مسافة السباق.
وجرت العادة من قبل أن يركض المتسابقون مسافة  440ياردة (402.336
متر) والتي كان يطلق عليها «الربع ميل» ولكن اختفى هذا السباق اآلن.
قوانين اللعبة
ينطلق المتسابقون من مواقع مختلفة على المضمار من أجل ضمان مسافة
متعادلة بين جميع المتسابقين ويجب على كل متسابق البقاء في نفس
المسار طوال مسافة السباق .تبدأ السباقات عند إطالق مسدس البدء بعد
سماع أوامر االستعداد ،ويؤدي أي انطالق خاطئ إلى توجيه تحذير للمتسابق
المخطئ وإذا كرر الخطأ يتم استبعاده من السباق.
تحت دائرة الضوء
على مدار تاريخ األلعاب األولمبية ،لم يتمكن سوى ماري جوزيه بيريس ومايكل
جونسون من الفوز بالسباق مرتين ،حيث فازت به بيريس في دورتي برشلونة
 1992وأتالنتا  1996بينما حقق جونسون الذهبية في  1996و.2000
تتصدر الواليات المتحدة قائمة الدول الفائزة بالسباق أولمبي ًا في فئة الرجال
حيث حققت  21ميدالية ذهبية من أصل  ،27ويعتبر جونسون من أعظم رياضيي
اللعبة بفضل فوزه بميداليتين اولمبيتين باإلضافة إلى أربع ميداليات في بطولة
العالم بين عامي  1991و ،1999كما يعد جونسون الرياضي الوحيد الذي تمكن

 38البرنامج اليومي

من الفوز بسباقي  200متر و 400متر في تفس األلعاب األولمبية حين حقق هذا
اإلنجاز على أرضه ووسط جماهيره في دورة أتالنتا .1996
أما في فئة السيدات فيبرز اسم بيريس التي لم تكتف برقمها القياسي في كونها
الرياضية الوحيدة التي تفوز بميداليتين أولمبيتين بل تمكنت أيض ًا من تحقيق لقب
العالم في عامي  1991و.1995
بطل وبطلة العالم الحاليين
يحمل النجم الجنوب أفريقي وايد فان نيكيرك – الذي يغيب عن بطولة العالم
بالدوحة لإلصابة – لقب بطل العالم وكذلك الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي
جانيرو ،كما أنه حامل الرقم القياسي عالمي ًا وأولمبي ًا .وكان فان نيكيرك قد فاز
زمن قدره 43.98
بلقب العالم في بطولة العالم أللعاب القوى لندن  2017في ٍ
ثانية.
أما في فئة السيدات ففازت البحرينية سلوى عيد ناصر بسباق  400متر في
ً
محققة زمن ًا قدره  48.14ثانية ،ومتفوقة في النهائي على
مونديال الدوحة 2019
بطلة لندن  2017فيليس فرانسيس
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الكمال هدف دليلة في
سعيها لنيل الذهبية
«لدي ميدالية ذهبية أولمبية ورقم قياسي عالمي ،واآلن أريد أن أحرز ذهبية بطولة العالم»
عندما تضع البطلة األولمبية دليلة محمد قدمها على نقطة االنطالق في نهائي  400متر
حواجز للسيدات اليوم الجمعة في بطولة العالم المقامة في استاد خليفة الدولي ،لن تكون
الميدالية الذهبية هي الشيء الوحيد الذي تريد أن تحققه ،بل شيء آخر أكثر معنوية .ربما
هو الشعور بالكمال أو – باألحرى – الحصول على الباقة الكاملة.
عندما أضافت الرياضية األمريكية البالغة من العمر  29عامً ا الرقم القياسي العالمي الذي
طال انتظاره للقبها األولمبي خالل بطولة الواليات المتحدة التي أقيمت في دي موين في
يوليو الماضي ،كان من الطبيعي أن تشعر بالرضا تجاه ما أحرزته ،إال أنها ما زالت مصممة
على تحقيق إنجاز أفضل من ذلك ،وكذلك يريد لها مدربها لورانس جونسون.
بعد اجتيازها السباقات التأهيلية في الدوحة يوم الثالثاء الماضي ،تقول« :كانت انطالقتي
األبطأ من بين جميع منافساتي السابقة هذا العام ،وهذا بحد ذاته يدفعني ألركض أسرع.
قد تساهم انطالقتي العادية في سباق الرقم القياسي في تحقيق زمن أفضل .تخبطت
علي القيام بها .وبشكل
قلي ًال عند الحاجز الثامن ،لذلك هناك بعض التحسينات التي ينبغي ّ
عام ،أعتقد أنه بإمكاني أن أكون أقوى وأسرع».
رغبة دليلة في تحسين أدائها هو سبب قدومها إلى نسخة الدوحة في أفضل حاالتها،
ً
مجددة تصميمها على الفوز في بطولة العالم ،ذلك الهدف الذي لم تحققه بعد.
احتلت دليلة المركز الثاني في نسختين من بطولة العالمً ،
مرة كالعبة محترفة في عام
 2013عندما صدمت الجميع بأدائها الباهر ،والمرة الثانية قبل عامين في نسخة لندن
عندما تغلبت عليها كوري كارتر ،الخسارة التي كانت صعبة جد ًا بالنسبة لها .وتقول
العداءة األمريكية« :لقد ساهم الفوز باللقب األولمبي في  2016في تحديد األهداف التي
أريد تحقيقها في كل بطولة أشارك فيها .وقد يكون السبب أيض ًا في رغبتي في تحقيق
المزيد ،أصبحت اآلن أكثر تصميم ًا وأنا اآلن ملتزمة ألقصى حد تجاه نفسي وتجاه الرياضة التي
أحترفها .كسر الرقم القياسي العالمي كان ً
لحظة أريد أن أتذكرها دائم ًا ،لقد كان إنجاز ًا
كبير ًا في مسيرتي حتى اآلن».
وتتابع بالقول« :أما اآلن ،فالوضع مختلف ،أريد أن أحرز ذهبية بطولة العالم التي لم أحققها
حتى اآلن .أعتقد أن الرقم الحلم لم يأت بعد ،هذا الموسم هو األفضل لي حتى اآلن ،لقد
سجلت توقيتات زمنية جيدة هذا العام .لكن يوم ًا ما .أريد أن أحقق زمن ًا ال يمكن قهره ،هذا
هو حلمي ،حتى لو استغرقت أكثر من  55ثانية لتحقيقه».
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تعرف على شخصية بطولة العالم
أللعاب القوى الدوحة 2019
الصقر فالح!

ما هي القيم التي يجسدها فالح؟

هل تعرفون «فالح» أو التقيتم به في مكان ما؟ نحن هنا لنعرفكم بصقرنا ذو
الشخصية الرياضية...المرحة...والمنطلقة...لتلقوا عليه التحية حينما ترونه في إحدى
جوالته في البطولة.

 .1منافس :قد يبدو فالح شخصية هادئة ولطيفة ،لكن انتبه ،فهو تنافسي جد ًا
كاألبطال!

فالح هو صقر ذو بنية رياضية ويلبس زي ًا مستوحى من ألوان العلم القطري ،وهو
الشخصية الممثلة لبطولة العالم أللعاب القوى الدوحة .2019

 .2شجاع :يعشق التحليق فوق المالعب ليشاهد الرياضيين يتنافسون ،ويمكنك
االعتماد عليه!
 .3مرح :يحب المرح ولديه روح رياضية عالية ورفقته ممتعة!

قام بتصميم فالح ثيودور بول مانويل ،مقيم فلبيني قدم إلى قطر في العام 2010
ويعتبرها بلده الثاني منذ ذلك الحين.

 .4متعاون :يحب مساعدة اآلخرين وتشجيعهم لتحقيق األفضل!

لم الصقر تحديد ًا؟

 .5مخلص :فالح شخصية صدوقة ووفية وهو مخلص لمن حوله!

تلعب شخصيات البطوالت الرياضية الكبرى دور السفراء الممثلة لها أمام العالم ،كما
أنها تساعد في جذب اهتمام العالم لهذه األحداث الرياضية ،ذلك أنها تسلط الضوء
على الجوانب الثقافية والتراثية المحلية للدول المضيفة ،كما تشجع الجمهور على
القدوم والتعرف أكثر على هذه الدول واستكشاف مناطقها وتراثها .ولطالما كان
الصيد بالصقور جزءً ا من الثقافة القطرية ،حيث يحرص القطريون على نقل تراث تربية
جيل إلى آخر.
وتدريب الصقور من ٍ

قد تلتق بفالح في إحدى جوالته في استاد خليفة الدولي ،الذي سيستضيف
منافسات بطولة العالم ،وكذلك في القرية العالمية أللعاب القوى ،وحول
كورنيش الدوحة حيث يقام سباق ماراثون منتصف الليل وسباقات المشي.

 34البرنامج اليومي

35

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

زووم:
معتز برشم

ستيفن غاردنر
اسمي :ستيفن غاردنر
أمثل :جزر الباهاما
أتنافس في :سباق  400متر وسباق  400متر تتابع
ولدت في 12 :سبتمبر 1995
أبرز إنجازاتي:
 بطولة العالم• فضية 400 :متر (لندن )2017
 األلعاب األولمبية• برونزية 400 :متر تتابع (ريو دي جانيرو )2016
هل تعلم؟
احترف غاردنر كرة الطائرة قبل أن ينتقل إلى ألعاب القوى ،وفي
في البداية لم يكن متأكد ًا من هذا القرار لكنه سرعان ما اكتشف
عشقه لهذه الرياضة .يُعرف غاردنر بين زمالئه في التدريب
بشخصيته المرحة وحبه للضحك ،ويحب أن يُهيئ نفسه للمنافسات
من خالل االستماع للموسيقى والرقص.
يستمع غاردنر للموسيقى ويعتبر ريانا ونيكي ميناج وجاي زي
المغنيين المفضلين له.
ماذا قالوا؟

اسمي :معتز برشم

هل تعلم؟

أمثل :قطر

اضطر معتز لالبتعاد عن المنافسات في يوليو  2018بعد أن أصيب في كاحله أثناء محاولته
تحطيم الرقم القياسي العالمي ،لكنه عاد بقوة اآلن وكل األنظار ستكون موجهة الليلة على
البطل القطري الذي يحرص دوم ًا على أال يدع ضغوطات التمارين والمنافسات تؤثر عليه ،فبعيد ًا
عن المنافسات يحب قضاء الوقت بمشاهدة أفالم األنيمي اليابانية».

أتنافس في :الوثب العالي
ولدت في 24 :يونيو 1991
أبرز إنجازاتي:
 بطولة العالم: oذهبية :لندن 2017
 oفضية :موسكو 2013
 -األلعاب األولمبية:

ماذا قالوا؟
ينصح برشم – خريج أكاديمية أسباير – جميع الرياضيين الشباب قائ ًال« :عليك أن تقدم
التضحيات ،عليك أن تضحي بوقتك مع عائلتك وأصدقائك وباألوقات التي يمكنك االستمتاع
بها ،أحيان ًا ال أرى والدتي لستة أشهر متتالية حيث أكون في معسكرات تدريب في أوروبا ،لكن
الجائزة مقابل هذه التضحيات هي صعودك إلى المنصة وتتويجك بميدالية ،الميدالية التي نقوم
جميع ًا بكل ما نقوم به لنفوز بها .لذا ،رسالتي للرياضيين الشباب هي أن يضعوا هدف ًا محدد ًا
لهم ويضحوا ويجتهدوا حتى يحققوه بنجاح».

ليس من المستغرب أن يسجل غاردنر توقيتات زمنية سريعة في
السباقات التي يخوضها ،ففي بطولة  2018سجل زمنين قياسيين
على مستوى بالده :األول ( 19.75ث) في سباق  200متر والثاني
( 43.87ث) في سباق  400متر ،لكن استعداداته القوية لمونديال
الدوحة تعني أنه قد يسجل سرعات أكبر في البطولة.
ويقول غاردنر« :لقد تحسنت في نواحي كثيرة لكن التأسيس الجيد
هو األهم وهذا ما نعمل لتحقيقه في هذا الموسم» .وأضاف غاردنر
أنه باإلضافة إلى تركيزه على تمرينات القوة ،يجري لمسافات طويلة
ويتدرب جيد ًا على االنطالق.
وفي تصريح له من الدوحة عقب مشاركته في نصف النهائي لـ
 400متر وتأهله للنهائي ،قال غاردنر أنه يشعر أنه في حالة جيدة
معرب ًا عن سعادته بالوصول إلى النهائي مرة أخرى .وأضاف الرياضي
الباهامي« :تدربت بقوة في الفترة األخيرة وقمت بالتركيز على
نفسي جيد ًا وال أفكر على اإلطالق في أي شيء آخر وأعتقد أن هذا
هو األسلوب السليم اآلن».

 oفضية :ريو دي جانيرو 2016
 oبرونزية :لندن 2012
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الدوحة  2019باألرقام
  2043رياضي  210دولة مشاركة  192ميدالية  49منافسة مختلفة  24جالية مختلفة تقدم عروض ًا في منطقة الجمهور  1مليار مشاهد يتابعون البطولة  3690متطوع مسجل في البطولة  30متطوع دولي  37رياضي مشارك يدافعون عن ألقابهم  30رياضي مشارك فازوا بجوالت من الدوري الماسي لعام 2019 60 -ألف دوالر :الجائزة المالية المقدمة للفائز بالميدالية الذهبية في المسابقات الفردية
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هل تعلم؟

سؤال اليوم
()1

أين ستقام سباقي المشي لمسافة  50كم و 20كم
في بطولة العالم أللعاب القوى  -الدوحة 2019؟
استاد خليفة الدولي
اللؤلؤة
الكورنيش
الخور

()2

بطل الوثب العالي القطري معتز برشم هو صاحب ثاني
أعلى قفزة في التاريخ .فكم كان ارتفاع قفزته؟
 2.20متر
 2.43متر
 2.30متر
 2.25متر

()3

ما هي المسابقة التي تتضمن  28قفز حواجز و 7قفزات
مائية؟
 5000متر موانع
 400متر حواجز
 3000متر موانع
االنتقال من السيارة إلى االستاد

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

( )4كما تبلغ عدد حارات الجري في معظم حلبات سباقات
ألعاب القوى في الهواء الطلق؟
 .1عشرة
 .2ستة
 .3ثمانية
 .4خمسة
()5
.1
.2
.3
.4
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الرياضي األمريكي ديك فوسبري فاز بالميدالية الذهبية
في األلعاب األولمبية الصيفية لعام  ،1968وكان أحد
أشهر المنافسين في أي مسابقة؟
الوثب الطويل
رمي القرص
القفز بالزانة
الوثب العالي

أصبحت المغربية نوال المتوكل أول بطلة أولمبية من أفريقيا عندما فازت في دورة
األلعاب األولمبية  1984بأول سباق  400متر حواجز يقام للسيدات.
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منطقة المشجعين:
جدول العروض
الموسيقية الحية
تمتلك دولة قطر مزيج ًا ساحر ًا من الثقافات المتنوعة،وتفخر بطولة العالم أللعاب القوى – الدوحة 2019بعرض التعددية الثقافية التي تمتاز
بها البالد .خالل األيامالعشر للبطولة ،ال تنسى زيارة منطقة المشجعينواالستمتاع بالعروض المختلفة القادمة من جميع أنحاءالعالم.
المكان :منطقة المشجعين  -المسرح
الجمعة  4أكتوبر ( 6:30-10:15مساءً )
الدولة

العرض

استمتع بالرقص مع الفرقة األوغندية على األغاني التقليدية والطبول والمعزوفات التراثية

أوغندا

استمع إلى أشهر األغاني اإليطالية بغناء المغنيين المشهورين بوتشيلي ورامازوتي

إيطاليا

عرض أزياء ياباني وزري الكيمونو الراقي على نغمات األغاني اليابانية التقليدية المعزوفة بالكمان

اليابان

شاهد فرقة «غرين ماساي تروب» التي انطلقت عام  2011واشتهرت بعملها المجتمعي في قطر ونشرها حب
الموسيقى والرياضة

كينيا

استمتع بالموسيقى الحية واألغاني التقليدية التي ستعزفها هذه الفرقة المحلية من بنغالديش

بنغالديش

شارك فرق الرقص السريالنكية حركاتهم وخطواتهم

سريالنكا

احضر رقصة «التنورة» من مصر

مصر

ستقدم الفرقة الروسية رقصة التوبوتوشكي التقليدية

روسيا

ستقدم الفرقة الهندية مجموعة رقصات تقليدية ملونة مشهورة في الهند

الهند

اجلب أصدقائك وانضموا إلى عرض الدبكة من فلسطين

فلسطين

استمتع بإيقاعات «غانا» مع الطبول والرقص الشعبي

غانا

العرض الفلبيني  -عرض للموسيقى الفلبينية المحلية يصور كيفية احتفال الفلبينيين خالل التجمعات
واالحتفاالت التقليدية في البالد .مزيج مذهل بين الغناء والرقص والتمثيل المسرحي

الفلبين

شاهد رقصات السوغو التقليدية واستمتع بأغاني السامولنوري المميزة

كوريا

انضم إلينا لالستمتاع بعروض الفرقة النيجيرية التي ستعزف أغنيات شعبية من قلب نيجيريا

نيجيريا

تعرف على الرقصات السودانية التقليدية

السودان
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جدول أوقات المنافسات
اليوم السادس – األربعاء  2أكتوبر/تشرين األول
W/M

المسابقة

االنطالق ساعة/دقیقة

الدور

M

 100م العشاري

16:35

W

رمي الجلة

16:45

W

 100م حواجز /السباعي

17:05

ا+ب

M

الوثب الطويل /العشاري

17:30

الدور 1

W

 1500م

17:35

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا

W

رمي القرص

18:00

ا+ب

W

الوثب العالي /السباعي

18:15

الدور 1

W

 5000م

18:25

ا+ب

M

رمي الجلة /العشاري

18:50

ﺗﺻﻔﯾﺎت ب

W

رﻣﻲ اﻟﻘرص

19:25

ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

 110م حواجز

20:05

ا+ب

W

رمي الجلة /السباعي

20:30

ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

 400م

20:35

ا+ب

M

الوثب العالي /العشاري

20:40

ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

W

 400م ﺣواﺟز

21:05

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

رمي المطرقة

21:40

W

 200م السباعي

21:50

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

W

 200م

22:35

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

 110م حواجز

22:55

M

 400م العشاري

23:15

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا+ب
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اليوم الثامن من بطولة العالم أللعاب القوى
يشهد ثماني منافسات تستحق المتابعة
ميدالية ثمينة خالل بطولة العالم أللعاب القوى 2019
نجحت قطر بإحراز
ٍ
التي تنظمها الرابطة الدولية لالتحادات الرياضية  ،IAAFحيث حصل الالعب
عبدالرحمن سامبا على برونزية سباق  400متر حواجز للرجال.
ولكن تنعقد اآلمال على البطل معتز عيسى برشم خالل اليوم الثامن إلحراز
ميدالية ذهبية للدولة عن مسابقة القفز العالي .وأمضى برشم ،الذي أثبت
تفوقه في هذه اللعبة خالل العقد الماضي ،الفترة السابقة وهو يسابق الزمن
الستعادة لياقته البدنية بعد اإلصابة الخطيرة في كاحله والتي تعرض لها
خالل العام الماضي .وعلى الرغم من ذلك ،فقد سجل برشم أفضل نتيجة له
في الموسم عبر القفز الرتفاع  2.29متر خالل التصفيات التأهيلية.

للبطلة الكرواتية بيركوفيتش تحدياتها أيض ًا!
نجحت البطلة الكرواتية ساندرا بيركوفيتش بالحفاظ على صدارتها في لعبة
رمي القرص للسيدات لسنوات طويلة ،ولكن دفاعها عن لقبها خالل هذه
البطولة يواجه الكثير من التحديات.
وكانت بيركوفيتش قد شهدت فترة من الهدوء خالل الموسم الماضي،
واقتصرت المنافسة على الكوبيتان يايمي تيليز ودينيا كاباليرو.

وسيشهد اليوم الثامن أيض ًا مشاركة العدّاء الشهير كونسيسلوس كيبروتو
في سباق الحواجز ،والذي يسعى للدفاع عن الحضور الكيني القوي في هذه
اللعبة.

فهل ستتمكن بيركوفيتش من الفوز في المنافسات النهائية؟ تابعونا في
الحلقة القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

كما سيكون الجمهور على موعد مع الكثير من المنافسات الشيقة خالل هذا
اليوم بما في ذلك سباق التتابع  100 × 4متر للرجال والسيدات.

سيدني ماكلولين تواجه دليلة محمد في سباق  400متر حواجز للسيدات

برشم ضمن قائمة المرشحين للفوز بميدالية ذهبية
تتساوى فرص الالعبين المشاركين في مسابقة الوثب العالي مثل باقي
منافسات البطولة ،وال توجد أفضلية ألي العب على حساب العب آخر في
هذا الموسم؛ فقد شهدت هذه اللعبة الكثير من النتائج المتفاوتة خالل هذا
العام.
وانطالق ًا من ذلك ،يبدو أن عودة البطل القطري معتز عيسى برشم قد
جاءت في الوقت المناسب ،وال سيما في ضوء مشاركة األسترالي براندون
ستارك الذي أحرز بطولة «الدوري األلماسي» في العام الماضي واألداء
المتميز الذي قدمه خالل الجوالت المؤهلة؛ في حين يسعى البيالروسي
ماكسيم نيداسكاو للحفاظ على صدارته العالمية لهذه اللعبة وفي رصيده
قفزة بارتفاع  2.35متر.

تنتظر العداءة األمريكية الشابة سيدني ماكلولين فرصة المشاركة في
البطولة لترك بصمتها في سباق  400متر حواجز.
وتشكل بطولة العالم أللعاب القوى الفرصة المثلى بالنسبة إلى ماكلولين
للتعويض عن خسارتها أمام مواطنتها دليلة محمد ،والتي سجلت رقم ًا
قياسي ًا عالمي ًا في اللعبة خالل البطوالت المقامة في الواليات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن حظوظ ماكلولين بالفوز تبدو كبيرة حتى اآلن في
البطولة .ويبدو أن المنافسة على الميدالية الذهبية ستنحصر بين العداءتين
األمريكيتين ،في حين ستنافس العداءة الجمايكية روشيل كاليتون على
الميدالية الذهبية.
المنافسة مفتوحة في سباق  400متر حواجز للرجال

وتبقى الكلمة الفصل للمباريات النهائية ،حيث تتساوى فرص المتنافسين
النهائيين للفوز بالميدالية الذهبية .وتشمل قائمة المشاركين في المنافسات
النهائية ك ًال من الالعب الكوبي الشاب لويس إنريكي زياس ،واإليطالي
جيانماركو تامبيري ،والرياضيين المستقلين ميخائيل أكيمينكو وإيليا إيفانيوك،
والصيني يو وانغ.

أدت عدم مشاركة العداء األمريكي ميخائيل نورمان في البطولة إلى منح
المشاركين فرص ًا متساوية في سباق  400متر حواجز .وسيشهد السباق
منافسات قوية بين كل من ستيفن غاردينر وميشيل سيدينو ،إلى جانب
البطل السابق كيراني جيمس الذي يعود للمشاركة بعد انقطاع طويل.

ويمكنكم الحصول على قائمة المتنافسين النهائيين لتحديد الالعب الذي
تتوقعون فوزه بالميدالية الذهبية.

كورنيش الدوحة يستضيف سباق المشي الطويل

عودة متأخرة ولكن قوية للعداء الكيني كيبروتو
كما هو الحال بالنسبة للبطل برشم ،لم يقدم العداء الكيني كونسيسلوس
كيبروتو الكثير من المؤشرات بأنه سيتمكن من الدفاع عن لقبه في سباق
الحواجز قبل اللحظات الحاسمة ولكنه نجح بإنهاء هيمنة منافسه األثيوبي
التي استمرت حتى منتصف السباق والتفوق على باقي الالعبين قبل أن
يتجاوز مواطنه بنجامين كيغن نحو خط النهاية.
وعلى الرغم من ذلك ،فال يزال العدّاء الكيني يواجه الكثير من العقبات
في مسعاه للحفاظ على الصدارة ،والتي تتمثل في البطل المغربي سفيان
البقالي ،أو أي من الثالثي األثيوبي القوي الذي يضم ك ًال من تشاال بيو،
وجيتنيت ويل ،والميكا جيرما.
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وال شك أن كيبروتو يدرك هذه التحديات وسيبذل ما بوسعه للحصول على
المركز األول!

يختتم برنامج اليوم الثامن منافساته بإقامة سباق  20كيلومتر مشي للرجال
والذي يقام في كورنيش الدوحة (ويشكل بداية لمنافسات اليوم التاسع).
وكان المتسابقون اليابانيون قد سيطروا على بطولة العالم خالل منافسات
العام الماضي .وتتصدر اليابان منافسات هذه اللعبة ،وال سيما بعد نجاح
البطل الياباني يوسوك سوزوكي بإحراز الميدالية الذهبية خالل البطوالت
السابقة.
لين جونسون لـ الرابطة الدولية لالتحادات الرياضية ()IAAF
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استاد خليفة الدولي
حقائق تاريخية

أبرز المميزات

يستضيف استاد خليفة الدولي ،المجهز بأحدث التقنيات والخدمات منافسات يتضمن استاد خليفة الدولي تقنية تبريد مبتكرة وصديقة للبيئة تعتمد على
تكنولوجيا تبريد المناطق ومعالجة الهواء وأنظمة التحكم الذكية لتوفير أجواء
بطولة العالم أللعاب القوى التي تقام للمرة األولى في منطقة الشرق
مثالية للجماهير والرياضيين على حد سواء ،حيث يمكن من خاللها خفض درجة
األوسط.
الحرارة داخل الملعب إلى  21درجة مئوية عندما تكون درجات الحرارة الخارجية
ويحظى الملعب الذي تم بناؤه في العام  1976ويتسع لـ  40ألف متفرج،
حوالي  40درجة مئوية .تعمل هذه التقنية على توزيع الهواء البارد بهدف
أهم
بمكانة خاصة في اإلرث الرياضي القطري ،بعد أن استضاف بعض ًا من
تبريد مدرجات الجماهير وتبريد أرضية الملعب وتقليل كمية الهواء الساخن
البطوالت الرياضية الكبرى مثل األلعاب اآلسيوية وكأس الخليج وكآس آسيا التي تدخل الملعب عبر سقفه المفتوح ،وقد ركبت هذه الوحدات في مواقع
لكرة القدم.
وفق ًا للدراسات المختلفة التي أجريت أثناء عملية التصميم.
وأسهم مشروع التجديد والتوسعة الذي استمر لمدة ثالث سنوات ،في
يركز استاد خليفة الدولي على مفهوم االستدامة كعنصر رئيسي في تصميمه
تحويل الملعب الذي يعتبر أيقونة وطنية إلى مرفق عصري مجهز بأحدث
وتشغيله ،وحصل االستاد بالفعل على تصنيف  4نجوم وفق “نظام تقييم
التقنيات مثل تكييف الهواء وإضاءة “ليد” والمصابيح الرقمية ،ما يوفر
أجواءً
معايير االستدامة العالمي” ،مما يجعله أحد أكثر المالعب استدامة في
مثالية للرياضيين وتجربة مشاهدة ال مثيل لها للجماهير.
المنطقة.
وتعد تقنية التبريد المستخدمة في الملعب أكثر استدامة وتوفير ًا للطاقة
بمقدار  40%مقارنة بالتقنيات الحالية ،واستخدمت هذه التقنية في استاد
خليفة الدولي منذ إعادة افتتاحه في مايو .2017
مشروع التجديد:
تضمن مشروع تجديد استاد خليفة الدولي توسعة مدرجات الجناح الشرقي
من االستاد ،وزيادة عدد المقاعد إلى  48000مقعد ،وإضافة أجنحة
للضيافة وكبار الشخصيات ،وبناء متحف رياضي ( 3-2-1متحف قطر األولمبي
والرياضي) ،وبناء سقف حديث يغطي جميع مدرجات االستاد ،باإلضافة إلى
تزويده بتقنية التبريد المبتكرة للحفاظ على درجة حرارة الملعب عند  26درجة
طوال العام ،وذلك باستهالك كمية طاقة أقل بنسبة  40٪من تقنيات
التبريد التقليدية في المالعب.

تم تجهيز أرضية استاد خليفة الدولي بالكامل بعشب طبيعي يالئم المناخ
القطري ويتميز بقدرة تحمل أعلى عند االستخدام .وهو نوع هجين يجمع
بين نوعية طورتها جامعة والية أوكالهوما في الواليات المتحدة وأخرى
مطورة محلي ًا .واستغرقت عملية الزراعة تسعة أشهر في حاضنة العشب في
مؤسسة أسباير زون حتى بلغت الطول المطلوب والمحدد بـ  14ملم ومن
ثم تم نقلها إلى االستاد لتركيبها في الملعب ،الذي تبلغ مساحته اإلجمالية
 7848متر مربع.

إمكانية الوصول
يتصل استاد خليفة الدولي بمحطة مترو قيد اإلنشاء حالي ًا ،وسيوفر أيض ًا
مواقف مخصصة للسيارات يمكن الوصول إليها بالقرب من المداخل الرئيسية.
وسيشمل أيض ًا مناطق مخصصة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ألقرب
نقاط اإلنزال في محيط الملعب ليتمكنوا من استخدام المداخل والمصاعد
المخصصة لهم فور وصولهم الملعب ومن ثم الوصول إلى مقاعدهم بسهولة
ويسر.
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أما محمد فرح ،فتمكن من االحتفاظ بلقب بطولة العالم في سباق  10,000متر
في نسخة  ،2013وأضاف لهذا اإلنجاز إنجاز آخر بإحراز ذهبية  5000متر ،وتمكن كل
من يوسين بولت وزميلته شيلي آن فريزر برايس من إحراز ثالث ذهبيات في
سباقات  100متر 200 ،متر ،و 4x100متر تتابع.
ونجح بولت وفرح في الدفاع عن لقبهما في نسخة عام  ،2015بينما أحرز
آشتون إيتون لقب العشاري ً
مرة أُخرى بتسجيل رقم قياسي عالمي بلغ 9,045
ثانية .أيض ًا كان من أبرز اإلنجازات في هذه النسخة فوز وايد فان نيكريك
بسباق  400متر ،وفوز دافني شيبرز بسباق  200متر بتوقيت زمني بلغ 21.63
ثانية.
أما نسخة  2017التي أقيمت في استاد لندن األولمبي ،فقد شهدت حشود ًا
جماهيرية كبيرة ،وتعتبر واحدة من أكثر البطوالت جاذبية وتنافسية حتى اآلن،
فقد كانت مليئة بالمفاجئات واالنتصارات التي حققها الالعبون بفوارق زمنية
ضئيلة جد ًا ،وتعالت الهتافات في االستاد عندما أحرزت بريطانيا ذهبية سباق
 100 × 4متر تتابع.
هذا وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة الـ  17من بطولة العالم
أللعاب القوى .ومنذ النسخة األولى التي أقيمت عام  ،1983شهد الحدث نمواً
ً
وشعبية كبيرين ،حيث ارتفع عدد المشاركين من  1,355رياضي ًا من  153دولة،
إلى أكثر من  2000رياضي يمثلون  210دولة سيشاركون في نسخة هذا العام.
وستتجه أنظار العالم نحو قطر لتتابع أخبار ونتائج البطولة التي تقام من 27
سبتمبر إلى  6أكتوبر ،وستبث منافساتها التي ستقام على مدار عشرة أيام
متتالية إلى أكثر من  200دولة ،كما سيشهد الحدث توافد عشرات اآلالف من
المتفرجين في االستاد وفي شوارع الدوحة ،وسيتابعه أكثر من  6مليارات
مشاهد.
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نبذة عن تاريخ بطولة
العالم أللعاب القوى
تعتبر بطولة العالم أللعاب القوى بمثابة الجوهرة على التاج لبرنامج المنافسة
العالمي لالتحاد الدولي أللعاب القوى ،وواحدة من كبرى البطوالت الرياضية
على مستوى العالم.

وبفضل النجاح الكبير الذي حققته البطولة ،قرر االتحاد الدولي أللعاب القوى
تنظيمها كل سنتين بد ًال من أربع سنوات ،لتقام نسخة  1993في شتوتغارت،
ويشهد سباق الحواجز فيها تسجيل رقمين قياسيين عالميين عن طريق
البريطانيين كولين جاكسون وسالي غانيل.
خطفت منافسات الوثب الثالثي األضواء في بطولة العالم  1995التي أقيمت
في جوتنبرج ،حيث سجل جوناثان إدواردز وأنيسا كرافيتس رقمين قياسيين
عالميين في منافسات الرجال والسيدات.
وفي بطولة عام  ،1997أحرز سيرجي بوبكا لقب البطولة للمرة السادسة على
التوالي في القفز بالزانة بارتفاع بلغ  6.01متر ،وشهدت تلك النسخة فوز  26دولة
بالميداليات الذهبية ،األمر الذي أكد على انتشار رياضة ألعاب القوى عالمي ًا وتزايد
شعبيتها عام ًا بعد عام.

شهدت النسخة األولى من البطولة ،والتي نظمت بين دورتي األلعاب
األولمبية  1980و 1984مشاركة حوالي  1300رياضي من  154دولة ،وحققت نجاحً ا
منقطع النظير ،وأثبت خاللها كارل لويس جدارته واستحقاقه ليصبح نجم ًا
رياضي ًا على مستوى العالم بعد أن أحرز ثالث ميداليات ذهبية في  100متر،
والوثب الطويل ،و 4x100متر تتابع ،في حين صاح مشجعوها فرح ًا بعدما أحرزت
تينا ليالك ذهبية لعبة رمي الرمح في الجولة السادسة.
ثم نظمت روما النسخة الثانية من بطولة العالم ،والتي سجلت فيها البلغارية
ستيفكا كوستادينوفا الرقم القياسي العالمي في الوثب العالي بارتفاع بلغ
 2.09متر.

وأضاف الرقم القياسي العالمي المذهل الذي سجله مايكل جونسون في سباق
 400متر والذي بلغ  43.18ثانية مزيد ًا من التألق لنسخة  1999في إشبيلية .ثم
اتخذت البطولة خطوة أخرى نحو المساواة بين الجنسين وأضافت لعبتي رمي
المطرقة والقفز بالزانة إلى برنامج منافسات السيدات.
ومع تطور البطولة ،ظهرت كوكبة أخرى من نجوم اللعبة أمثال إليود
كيبتشوجي ،وكينيسا بيكيلي ،وكارولينا كلوفت ،وذلك في نسخة  2003في
باريس .وأصبحت العاصمة الفنلندية هلسنكي أول مدينة تستضيف البطولة
مرتين بتنظيمها نسخة عام .2005

منذ تأسيس االتحاد الدولي أللعاب القوى في عام  ،1912كانت األلعاب
األولمبية – بموجب اللوائح – هي بطولة العالم أللعاب القوى ،وفي بداية
الستينيات بدأ ظهور لوبي قوي بين األعضاء الذين كانوا مقتنعين بوجوب
تنظيم بطولة عالمية منفصلة أللعاب القوى .وفي عام  ،1976وافق مجلس
االتحاد الدولي أللعاب القوى في اجتماعه في بورتوريكو على هذه الفكرة،
وتم اختيار هلسنكي الستضافة أول بطولة عالم أللعاب القوى والتي أقيمت
في عام .1983

وتعتبر بطولة العالم  1991التي أقيمت في طوكيو واحدة من أروع البطوالت
التي أقيمت في تاريخ هذا الحدث الذي يمتد لـ  30عام ًا ذلك أنها شهدت
واحدة من أقوى المنافسات في تاريخ ألعاب القوى ،ففيها تجاوز لويس الذي
حصد اللقب الثالث في  100متر بتسجيل زمن قياسي عالمي بلغ  9.86ثانية،
مسافة الرقم القياسي العالمي لبوب بيمون ( 8.90متر) في الوثب الطويل –
والذي كان قد صمد لـ  23عام ًا – بـ  8.91متر بمساعدة الرياح .واستجاب زميله
األمريكي مايك باول لهذا التحدي ونجح في تحقيق مسافة  8.95متر ،ليحقق
رقم ًا قياسي ًا عالمي ًا ال يزال قائم ًا حتى اليوم.
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بعد مرور عام واحد فقط على انطالقة يوسين بولت الصاروخية على الساحة
العالمية أللعاب القوى في أولمبياد بكين ،أشعل النجم الجامايكي أجواء
المنافسات في بطولة العالم  2009في برلين بتسجيل رقمين قياسيين عالميين
بتوقيتين زمنيين بلغا  9.58ثانية و 19.19ثانية وذلك في سباق  100متر وسباق
 200متر على الترتيب ،ليتبعهما سريع ًا بذهبية ثالثة في سباق  4x100تتابع.
وقد كانت االنطالقة الخاطئة لبولت التي أقصته عن سباق  100متر إحدى أبرز
محاور حديث اإلعالم في بطولة العالم  2011في دايغو ،لكن نجحت األسترالية
سالي بيرسون في تحويل األنظار إليها حين قدمت أداء رائع ًا مسجلة رقم ًا
قياسي ًا بلغ  12.28ثانية في سباق  100متر حواجز.
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"رسالة ترحيب من دحالن الحمد"
أصدقائي من جمهور ألعاب القوى
أود أن أبارك لكم على مشاركتكم في الحدث الرياضي األكبر على
مستوى العالم هذا العام وأهال بكم في الدوحة الوجهة العالمية الرائدة
في ألعاب القوى.
على مدار  10أيام من الحماس والمتعة ،سيتنافس أفضل رياضيي العالم
من  210دولة على تحقيق كبرى اإلنجازات في منافسات ألعاب القوى،
وستتاح لديكم فرص ًة ً
فريدة في مشاهدة كل ذلك عن قرب وكما لم
ترون من قبل.
سيشهد مونديال ألعاب القوى بالدوحة كتابة العديد من القصص
خالل المنافسات وقد يكون مسرح ًا لكسر بعض األرقام القياسية
وتحقيق إنجازات غير مسبوقة ،وستكونون جزء ًا أساسي ًا من تلك التجربة
االستثنائية.
كان هدفنا دائم ًا من استضافة النسخة األولى من هذا الحدث في الشرق
األوسط أن نتفاعل مع سكان المنطقة ونقدم رياضة ألعاب القوى
لجمهور جديد ونلهم الجيل الجديد لكي يمارس اللعبة ويحذو حذو أبطالها
العالميين الذين سيتنافسون على مضمار وميدان استاد خليفة الدولي
وكورنيش الدوحة.

لقد اعتادت قطر على تنظيم كبرى األحداث الرياضية العالمية ولديها
تاريخ مشرف في استضافة فعاليات هامة في رياضة ألعاب القوى
ولن تختلف هذه البطولة عن سابقيها من حيث دقة التنظيم وجودة
المنشآت.
لقد عملنا بال كلل أو ملل وعلى مدار الساعة خالل السنوات والشهور
الماضية حتى نقدم رياضة ألعاب القوى كما لم ترونها من قبل ولكي
نجتذب جمهور ًا جديد ًا في المنطقة وحول العالم من خالل تجربة مميزة
ومشوقة للجميع.
نتمنى لكم طيب اإلقامة وتجربة ممتعة في الدوحة سواء كانت هذه
زيارتكم األولى أو سبق لنا الترحيب بكم في عاصمتنا
وشكر ًا
دحالن الحمد

دحالن الحمد
مدير عام اللجنة المحلية المنظمة

6

البرنامج اليومي

7

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

“رسالة ترحيب من سيباستيان كو”
يسرني أن أرحب بكم في بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة  2019التي
تقام ألول مرة في الشرق األوسط ،والتي تعتبر أكبر حدث رياضي في
العالم لهذا العام.

قمنا أيض ًا بتعديل جدول المنافسات إلضفاء المزيد من الحماس إليها،
حيث سيقام سباقي السباعي والعشاري للرجال والسيدات كالهما
مع ًا على يومين ،وسيكون هناك تركيز أكبر على منافسات النهائي.

نحن بصدد نسخة استثنائية عن مثيالتها ،فجدول منافساتها سيكون
مختلف ًا هذه المرة ،وستستخدم فيها تكنولوجيا البث الحديثة ،واألهم من
ذلك ،سيشارك فيها كوكبة من الرياضيين الشباب من ذوي المواهب
الفذة من الجيل الجديد.

ويعتبر سباقي الماراثون الليلي وسباق المشي من أبرز منافسات
نسخة هذا العام ،حيث سيقامان في منتصف الليل بالقرب من ساحل
الدوحة بأفقه الخالب وأبراجه وأضواءه الرائعة.

مكان واحد هذا العام ،سنرى نجوم ألعاب القوى القادمين من أكثر
في ٍ
من  200دولة من حول العالم مجتمعين ومستعدين لتحدي المعايير
العالمية...لإلبداع...للتفوق.
حرصنا من خالل اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة على بذل أقصى
جهودنا وتقديم أفضل ما لدينا لتنظيم منصة تنافسية يستحقها أبطال
ونجوم الرياضة .وسواءً كنتم جالسين في مقاعد استاد خليفة الدولي
أو على أريكتكم في المنزل ،هدفنا أن نقدم لكم تجربة فريدة تشاهدون
فيها رياضيي ألعاب القوى يقدمون أفضل أداء لهم لتحقيق إنجازات
يسطرونها بأسمائهم على سجالتنا الرياضية.
وخالل الفترة من تاريخ  27سبتمبر إلى  6أكتوبر ،ستشهد الدوحة تتويج
 49بط ًال جديد ًا سيكون من بينهم الفائزين بسباق التتابع المختلط األول
من نوعه في تاريخ هذه البطولة ،والذي سيضاف إلى البرنامج األولمبي
لدورة األلعاب األولمبية في طوكيو العام المقبل.

تاريخية ً
ً
كما تعتبر هذه البطولة ً
هامة في مسيرتنا الرياضية ألنه
لحظة
باإلضافة إلى جميع األسباب التي ذكرناها ستكون هذه النسخة األخيرة
التي تقام تحت مظلة "االتحاد الدولي أللعاب القوى" قبل أن يأخذ اسمه
الجديد "ألعاب القوى العالمية"!
في الختام ،أود أن أشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث...شكر ًا
لقطر ...شكر ًا للجنة المنظمة ...شكر ًا لالتحاد القطري أللعاب القوى...
للشركاء والموردين الرسميين لسلسلة بطولة العالم أللعاب القوى،
وللشركاء والموردين المحليين.
ونحن على ثقة بأن جميع المشاركين في البطولة ،من رياضيين
ومسؤولين وإعالميين ومتطوعين ،سيحظون بتجربة رياضية خالدة في
الدوحة.

تمتلك الدوحة تاريخ ًا عريق ًا في استضافة عدد من أهم بطوالتنا مثل
بطولة العالم أللعاب القوى داخل الصاالت  ،2010والدوري الماسي الذي
تستضيف العاصمة القطرية جولته االفتتاحية كل عام ،ونحن واثقون من
أننا سنعيش أجواء بطولة مميزة على جميع األصعدة ،كما اعتدنا دوم ًا.
وكجزء من استراتيجيتنا لتحديث رياضتنا أو ًال بأول ،والمحافظة على
جاذبيتها وحيويتها لألجيال المقبلة ،ستالحظون اللمسات اإلبداعية
الجديدة في تنظيم النسخة الـ  17من هذه البطولة ،وباألخص ،في
مجال البث التلفزيوني وتقديم البطولة ،حيث ستأخذ كاميرات التصوير
وتكنولوجيا الجرافيك الجماهير والمتفرجين إلى وراء الكواليس ليتعرفوا
على هذا العالم ويعيشوه بكل تفاصيله.
وبينما يتم بث المنافسات إلى مليار مشاهد في مختلف أنحاء الكرة
األرضية ،هدفنا هو أن نقرب المسافات بين عالم ألعاب القوى وعشاقه
ليعيشوا أجواء المنافسات لحظة بلحظة ،ويشاهدوا كل حركة ،ويشعروا
بحالوة طعم الفوز ،ومرارة الخسارة.
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سيباستيان كو
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى
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