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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.
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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
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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

8

DAILY PROGRAMME DAY 9

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 9
Numerous things to watch out for on day nine
There’s a lot to watch out for on day nine of the IAAF
World Athletics Championships Doha 2019, almost
too numerous to mention, in fact.
With preliminaries more or less completed, most
events are finals. It’s also relay time and, to cap day
nine and run us into the wee, small hours of day 10,
the men’s marathon will be decided down on the
Corniche.
Can’t wait? Sorry, you’ll just have to.
Relay madness
One thing you can say for certain about relays is that
you can’t say anything for certain about relays.
Getting the baton around safely should be the
simplest thing in the world. Mark out your own
checkpoints within the changeover zone, add a
margin for safety, wait for baton to arrive and
proceed with it firmly in your grip. What could go
wrong? Plenty, experience would suggest.
Day nine brings the finals of both men’s and women’s
4x100s and the heats of the 4x400s. The usual sprint
powers will be to the fore, but one of the joys is
seeing well-drilled, highly motivated squads upsetting
the established order.
Who will it be here? (Note: it will happen).
Road mayhem
The Corniche is one of Doha’s busiest roads. It is
closed to traffic for the World Championships road
events, but that will not bring an end to the mayhem.
Instead, the chaos will ensue on foot as the world’s
best male marathoners battle it out for the gold
medal.
London 2017 champion Geoffrey Kirui is back,
leading a strong Kenyan contingent. The two quickest
entrants are Ethiopian pair Mosinet Geremew
(second to Eliud Kipchige in London this year) and
Mule Wasihun (third).
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That said, you may like to check how often the
fastest entrant wins any marathon, much less a
championship, much, much less a championships run
in Doha conditions. The winner is on that start list
somewhere: but where?
Women’s 1,500 and 5,000
In a glut of women’s track distance running, the finals
of both the 1,500 and 5,000 are on the program.
Sifan Hassan will start favourite in the shorter race,
but there are many contenders. Defending champion
Faith Kipyegon may be short of races as she comes
back from the birth of her first child, but she is a
formidable competitor. Jenny Simpson and Laura
Muir are, too. Canada’s Gabriela Debues-Stafford has
gone from strength to strength this year.
The 5,000m is a similarly open contest. Defending
champion Hellen Obiri was fastest in the heats, but
plenty of others will fancy their chances.
The big men contend
The men’s shot put looms as a battle of titans and a
titanic battle. Tom Walsh led the qualifiers, but 2016
Olympic champion Ryan Crouser and several others
were not far behind.
Walsh seems to be peaking nicely and New
Zealand always seems to win something at major
championships (if that means anything).
Eight men have topped 22 metres this year; six are in
the final. Should be a close one.

Elsewhere on the field, there is the clash between
Yulimar Rojas and Catherine Ibarguen in the woman’s
triple jump. Jamaica’s Shanieka Ricketts and Tori
Franklin of the US loom as the best outside the big
two.
To complete the program, there are heats of the
women’s 100 hurdles and qualifying in the women’s
long jump and men’s javelin.
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CHARGE
YOURSELF
WITH

GLIDERIDE™

Featuring GUIDESOLE™ technology,
scientifically proven to reduce energy
loss at the ankle joint.
FIND THEM AT ASICS.COM
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EILISH MCCOLGAN
BRITISH MIDDLE DISTANCE RUNNER
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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
Saturday 5th October (6:00 - 8:30pm)
COMMUNITY

PERFORMANCE

Korea

Witness traditional Sogo Dance & Samulnori

Uganda

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

Somalia

Immerse yourself in Somali culture with this Folklore Dance
performance

Sri Lanka

Make some noise for our Sri Lankan community dance groups

Sudan

Witness traditional Sudanese folk dance

Mexico

Its Latino time with the Mexican community!!!!

India

Indian dance crew showcasing traditional dances from their homeland
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DAILY QUIZ

DID YOU KNOW?
(1) What do you call the object that is passed
between teammates in the relay?
A.
B.
C.
D.

Baton
Stick
Pole
Tube

(2) IAAF rules specify that what item cannot
exceed 9 mm in length for track events?
A.
B.
C.
D.

Earrings
Spikes
Fingernails
Name on the bib

(3) Which male athlete won five consecutive
world championships titles in the 1500m
between 1997 and 2003?
A.
B.
C.
D.

Asbel Kiprop (Kenya)
Noureddine Morceli (Algeria)
Hicham El Guerrouj (Morocco)
Timothy Cheruiyot - Kenya

(4) On what day are the women’s and men’s
4X400m finals held during the 2019 World
Athletics Championships?
A.
B.
C.
D.

Day 9
Day 10
Day 11
There are no 4x400 races in the 			
competition

(5) How high are the hurdles for the 		
women’s 100m hurdles?
A.
B.
C.
D.

50cm
100cm
83.8cm
85cm

(6) In the 4X100m relay, each team must 		
stay in their own lane and 			
there is a ‘exchange zone’ in which the 		
baton must be exchanged from one 		
runner to the next. How long is this zone?
A.
B.
C.
D.
44 DAILY PROGRAMME DAY 9

Italian runner Dorando Pietri was stripped of his
marathon gold medal in London 1908 Olympic Games
after he was helped by racing clerks across the finish line,
which violated the rules of the race.

5 meters
10 meters
20 meters
22meteres
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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:
LAURA MUIR

SIFAN HASSAN

My name is: Laura Muir

My name is: Sifan Hassan

I represent: Great Britain & N.I.

I represent: Netherlands

I compete in: 1,500m

I compete in: Women’s 1,500m, 5,000m & 10,000m

I was born on: 9 May 1993

I was born on: 1st January 1993

My career highlights are:

My career highlights are:

- World Indoor Championships

- World Championships

• Silver: 1,500m (Birmingham 2018)

• Gold: 10,000m (Doha 2019)

• Bronze: 3,000m (Birmingham 2018)

• Bronze: 5,000m (London 2017) | 1500m

- European Championships

(Beijing 2015)

• Gold: 1,500m (Berlin 2018)

- World Indoor Championships

- European Indoor Championships

• Gold: 1,500m (Oregon 2016)

• Gold: 1,500m & 3,000m
(Glasgow 2019) | 1500m & 3000m (Belgrade 2017)

• Silver: 3,000m (Birmingham 2018)

Did you know?
Muir is known for her incredible work ethic both on and
off the track. Muir graduated with a veterinary studies
degree at Glasgow University in 2018 and is well on her
way to achieving her dream of becoming a veterinary
surgeon.
Despite her gruelling training schedule, she now wants to
combine her athletics with some veterinary work. “It’s nice
to have other things going on in your life other than just
athletics. Veterinary is a great stress release for me from
running. They complement each other really well and I’m
just lucky I can do both of them.”
What they said:
At the last World Championships in London 2017,
she finished fourth, missing out on a medal by seven
hundredths of a second. Muir has had a strong 2019
season and will be looking to take home a medal from
Doha 2019.
«I would just love to medal. I think the 1,500m is such
a strong event just now and can be very unpredictable.
I›ve got European indoor and outdoor and world indoor
medals but it›s that world outdoor medal that I›m
missing.”

• Bronze: 1,500m (Birmingham 2018)
- European Athletics Championships
• Gold: 1,500m (Zurich 2014) | 5,000m (Berlin 2018)
• Silver: 5,000m (Zurich 2014) | 1,500m
(Amsterdam 2016)
Did you know?
When Hassan is not out running or in the gym, she likes
to go rock climbing at a nearby indoor climbing wall. She
enjoys it and believes it makes her upper body stronger.
What they said:
Hassan became the first athlete ever to win both 1,500m
and 5,000m Diamond League titles and she even did it in
the same season. Having already won the 10,000m race
in Doha, Hassan will be the first athlete (man or woman)
ever to win 1,500m and 10,000m titles at the same World
Championships if she were to win today’s 1,500m final.
“This is amazing. Coming from 1,500m and now being a
world leader in 10,000m. I’m really happy, I can’t explain
how happy I’m,” Hassan said after clocking 30:17.62
minutes to win the 10,000m gold on the second day of
Doha World Championships.
During her 10,000m medal-winning race, Hassan kept up
with the rest of the competition before unleashing her
maximum speed in the final laps. It is a tactic that the
26-year-old athlete acknowledges and knows how to use.
“If I know I have the speed, why [would] I have to work?”
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FACES OF DOHA 2019:
TOM WALSH
My name is: Tom Walsh
I represent: New Zealand
I compete in: Men’s Shot Put
I was born on: 1 March 1992

My career highlights are:
- World Championships
• Gold: London 2017

DOUBLE VICTORY:
DALILAH MUHAMMAD
BREAKS WORLD 400M HURDLES
RECORD EN ROUTE TO GOLD

USA’s Dalilah Muhammad won the 400m hurdles at
the IAAF World Athletics Championships Doha 2019
in a world record of 52.16*, taking 0.04 from her own
mark set earlier this year.

At one point it seemed as though Muhammad
would be caught, but she held on to win in 52.16.
McLaughlin finished second in a PB of 52.23,
moving to second on the world all-time list.

The Olympic champion went out hard, but so too did
compatriot Sydney McLaughlin and they were level
through the first 200m.

Jamaica’s Rushell Clayton was third with a PB of
53.74.

Muhammad began to edge ahead of her teammate on
the top bend and entered the straight with a lead of
a couple of metres, but McLaughlin started to come
back during the final 100 metres.

Muhammad’s performance earns her a
US$100,000 bonus as part of the world record
programme supported by QNB.

- Olympic Games
• Bronze: Rio de Janeiro 2016

Did you know?
Walsh was an outstanding cricketer, excelling as a
batsman, and good enough to win a scholarship in
the UK for a year. He once flew out from New Zealand
with his cricket-crazy family to attend the Boxing Day
Ashes Test match between Australia and England.

What they said:
On his plans and preparations for the Doha 2019
World Championships, Walsh said:
«I›m going to go there to retain my title that I won two
years ago in London and I don›t like giving things up
so that›s definitely the plan and everything is working
towards that.”
«Every competition during the year generally we have
something to work on and it›s going towards the
bigger picture of being in the best body shape and
mental shape by early October.»
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HOW ATHLETES PREPARE FOR
MAJOR COMPETITIONS

Professional athletes have a daily routine
throughout the year as they need to maintain a
certain level of physical and mental sharpness and
fitness, especially when they are competing at the
top level.
When a major tournament is approaching, an
athlete’s regimen changes to various degrees
depending on the location, weather and nature of
the event. Changes in daily routine include exercise
location and frequency, nutrition plans and mental
preparation.
These changes are often done under professional
supervision because every small detail matters,
and nothing can be left to chance at the top level. A
fraction of a second or a couple of millimetres could
cost an athlete a place on the podium.
Athletes start preparing for a major event as early
as a year ahead of the competition, says coach
Travis Goyeneche, who has been working with
five sprinters to prepare them for the IAAF World
52 DAILY PROGRAMME DAY 9
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“The training in the weight room transitions
approximately every 8-12 weeks in the offseason,
starting with movement quality and strength being
the primary goals, then power development, then
more and more speed training is blended in until
the season begins in the spring, or sooner for indoor
athletes,” Goyeneche said.
Acclimatising to weather conditions and time
difference in the host city plays a key part as well in
an athlete’s performance in competitions. That is
why athletes arrive early before the starting date of
an event, especially if the conditions in their home
countries are extremely different from those in host
cities.
“Ideally we would recommend athletes arrive at least
a week before their race in order to get used to the
time difference. That will be a bigger adjustment than
the weather and climate,” Texas-based Goyeneche
said.

Many athletes also travel to camp near the host city
or in cities with a similar climate. “I prefer that my
athletes go to a different venue between 7 or 10 days
before they compete,” said coach Hennie Kotze who
works with Qatari hurdling sensation Abderrahman
Samba.
As for nutrition, regardless of their discipline, athletes
eat a balanced diet and aim to limit the consumption
of foods that would hamper their performance.

each athlete’s food preferences. “Some are much
pickier than others, which means certain recipes are
off the table,” says Goyeneche.
A main part of preparation ahead of a major
tournament is mental training, and the bigger the
event is, the more important mental preparation
becomes. Athletes deal with vast amounts of
pressure, anxiety and negative thoughts as they go
into major sporting events.

“My athletes take a normal balanced diet for 11 months Personal pressure of aspiring to win and external
of every training year,” Kotze said.
pressure from teams, federations and the public
could all hamper an athlete regardless of their
“Our medical team arranges the supplements and
physical preparation. To handle these mental
vitamins, and also does regular tests to see if [athletes] obstacles and turn them into positive power
need any extra vitamins.
that maximises performance, athletes turn to
psychological experts and mental coaches for
“The athletes also receive education to eat properly,
drink enough water and use supplements and vitamins guidance.
correctly,” the South African coach added.

Meanwhile, Goyeneche says that when it comes to
eating in the days building up to a championship,
“consistency is key” as athletes should continue to eat
the same foods they have been eating during their
training.
While he doesn’t work on nutrition, Goyeneche says
he encourages his athletes to “eat as clean as possible
all year round, stay away from sugary processed foods
and alcohol as much as possible.”

“The mental game is what can make you a champion,”
says Goyeneche. “You have to make sure you keep
your head in the right space if you are going to get the
most out of your training and perform at your highest
level on the biggest stage.”
“I am a huge fan of visualisation. I want my athletes to
see themselves walking out onto the track the night of
the final, getting in the blocks, feeling the track surface
on their skin and then taking each and every stride
until they cross the finish line first,” added Goyeneche.

Personal tastes matter as well, and coaches and
nutritionists try as much as they can to accommodate
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DENNEHY AND HILLYARD WIN MEDIA RACE
AT THE IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS

Ireland’s Cathal Dennehy won his third
consecutive title and Laura Hillyard took the top
honour among women in the media race held
in conjunction with the IAAF World Athletics
Championships at Khalifa Stadium in Doha.
Distributed in 16 heats, 129 print and broadcast
media entered and 98 finished in the 800m
race, with 1992 Dutch Olympic 800m champion
Ellen Van Langen starting the gun and Greece’s
2016 Olympic Pole Vault gold medallist Katerina
Stefanidi encouraging the reporters turned
runners.
Running in heat 13, Cathal followed early leader
Naoya Sasamura of Japan in the first lap and
overtook him with 200m to go to finish the race
with 1:56.37, ahead of Sasamura, who stopped
the clock in 1:58.96.
In the women’s race, Laura Hillyard took the lead
from the gun and never relinquished it. Nikol
Andonova of Bulgaria and New Zealand’s Alisha
Lovrich followed her home.
The winners received a Seiko watch, presented by
IAAF president Sebastian Coe.

“He is my idol. I saw him win the 1,500m gold in
Moscow. He was sitting last with 200m to go and
ran like Usain Bolt in the last 200m to win gold. He
wore bib number 524,” Dovio recalled.
Attending the media race for the first time, Van
Langen was pleased to see reporters in a different
role. “I saw runners at different levels of form, but
more importantly they had a great time. I hope to
join them in other media races,” said Van Langen.
For Stefanidi, she has heard of the media race, but
it was the first time she saw it. “I saw some friends
who ran and others came to cheer. Congratulations
to the winners. I am impressed. A lot of people ran
low twos (minutes). It’s amazing.”
“I think we could also add the long jump because
everyone can make it into the sand and that would
give them an idea of how long 8.50m is. We could
also add the shot put. Like a triathlon where points
are added. The relay would be great, too, “she
added.
“Maybe we could have a full day off from
competition for journalists to compete in many
events,” she joked.

The top three finishers and the last finishers were
also awarded, as well as the youngest athletes:
Kobe Tong of Great Britain and Andonova.
Sergio Dovio, a photographer from Argentina,
received the award as the oldest male competitor
from Coe.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
5,000M
BACKGROUND
The 5,000m race is a long-distance running event in
athletics that consists of 12.5 laps of a standard-size
track.
The race originated in the Ancient Olympic Games
as a 4,800m race called dolichos.
In the modern age, the event became part of the
Olympic Programme in 1912 as a men’s event.
Women contested a 3,000m race at Olympic level
from 1984 to 1992 until it was replaced in 1996 by
5,000m.
As for IAAF World Athletics Championships, men
have contested the race from the first edition in
1983, while the women’s event didn’t make its debut
until the 1995 edition.
Since the World Championships’ inaugural edition,
Kenyan and Ethiopian runners have generally
dominated the event, winning nine out of 16 men’s
races and six out of 10 women’s races between
them.

Contestants are allowed one false start and get
disqualified on the second one.
SPOTLIGHT
Ethiopian athlete Meseret Defar is the most
decorated female runner in the event as she won two
World Championships titles and reached the podium
five times in a row between 2005 and 2013.
Her medal collection also boasts two Olympic golds in
2004 and 2012 besides a silver medal in 2008.
CURRENT WORLD CHAMPION
Ethiopia’s Muktar Edris is the reigning men’s world
champion after capturing World Championships
5,000m gold in London in 2017 with a time of
13:32.79.
In the women’s event, Kenya’s Hellen Obiri won gold
with a time of 14:56.70.

RULES OF THE GAME
Runners make bunched standing starts and can
immediately move from their lanes to break for the
inside.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
SHOT PUT
ACKGROUND

SPOTLIGHT

Shot put is an athletics event, in which competitors
push, rather than throw, a metal ball from the
shoulder with one hand to achieve the farthest
distance.

Valerie Adams has become a synonymou with
women’s shot put thanks to her dominance of
the game since she broke into the senior ranks of
international championships in 2003.

The sport can be traced back to the Ancient Greeks
who threw stones as a competition, while soldiers
competed in the Middle Ages in throwing cannon
balls.

Since then, the Kiwi, who turns 35 tomorrow on the
last day of Doha 2019, has amassed two Olympic,
four world and three indoor world golds, establishing
herself as the greatest female shot putter in the
history of the sport.

The first appearance of the modern form was first
recorded in the Highland Games in Scotland in the
19th century where contestants threw an object
from behind a line.

CURRENT WORLD CHAMPION

Shot put has been a staple in men’s athletics at the
Olympic Games since it began in 1896 but the sport
wasn’t introduced as a women’s event until the 1948
Summer Olympics in London.

Tomas Walsh won gold at the 2017 World
Championships in London, recording 22.03 metres.
The New Zealander is also the Oceanian record
holder.

RULES OF THE GAME

China’s Gong Lijiao has secured gold in the women’s
event in Doha, registering 19.55 metres to defend
her title from London 2017.

Athletes put (not throw) a metal ball (the shot) with
one hand from a circle and behind a line. The shot
weighs 7.26kg (16lb) for men and 4kg (8.8lb) for
women, while the circle’s diameter is 2.135 metres.
The shot must not fall below or behind the level
of the athlete’s shoulder at any point and must fall
into a 35° sector measured from the centre of the
putting circle.
The athlete can touch the inside of the putting circle
or the bottom of the toe-board but not the outside
of the circle or the top of the toe-board.
Athletes normally have four or six puts per a
competition. If there is a tie, the winner is the
contestant with the next best distance.
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دليلك إلى ألعاب القوى:
رمي الجلة
نبذة عن اللعبة
رمي الجلة هي إحدى رياضات ألعاب القوى يقوم فيها الرياضيون بدفع كرة
بيد واحدة ألبعد مسافة ممكنة.
معدنية من على كتفهم ٍ
ترجع هذه الرياضة إلى الحقبة اليونانية حيث كان اليونانيون يتنافسون برمي
الحجارة ،بينما كان الجنود في العصور الوسطى يتنافسون برمي كرات المدفع.
وتطورت الرياضة لتبدأ بأخذ شكلها الحديث في ألعاب هايالند في اسكتلندا في
القرن التاسع عشر حيث كان المتنافسون يرمون هدف معين من وراء خط
محدد لهم.
كانت لعبة رمي الجلة من األلعاب األساسية للرجال في األلعاب األولمبية منذ
نشوئها عام  ،1896ولم تضاف إلى البرامج األولمبي للسيدات إال في األلعاب
األولمبية الصيفية لندن .1948

يجب أال تقع الجلة تحت أو في مستوى كتف المتنافس في أية لحظة من عملية
الرمي ،ويجب أن تستقر في مجال يمتد لـ  35درجة من مركز دائرة الرمي.
يمكن للمتنافس لمس المنطقة داخل الدائرة بقدمه أو أسفل قاعدة الرمي ،وال
يسمح له بلمس المنطقة خارج الدائرة أو من أعلى قاعدة الرمي.
ً
عادة ما يستخدم الرياضيون أربع أو ست من كرات الجلة في كل منافسة ،وإذا
تعادل متنافسان ،يكون الفائز هو صاحب أطول مسافة في الرمية الحاسمة.
تحت دائرة الضوء

قوانين اللعبة
بيد واحدة من دائرة وخلف خط
يدفع (يرمي) الرياضيون كرة معدنية (الجلة) ٍ
محدد ،وتزن الكرة  7.26كلغ ( 16رطل) للرجال و 4كلغ ( 8.8رطل) للسيدات،
ويبلغ قطر الدائرة التي يقف عليها الرياضيون  2.135متر.

 42البرنامج اليومي
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دليلك إلى ألعاب القوى:
 5000متر
نبذة عن اللعبة

تحت دائرة الضوء

يعتبر سباق  5000متر أحد مسابقات المسافات الطويلة في ألعاب القوى إذ
يتكون من  12.5لفة حول المضمار األوليمبي التقليدي.

تعتبر ميسيريت ديفار أبرز العداءات في تاريخ سباق  5000متر حيث فازت
بذهبيتين في بطولة العالم ووصلت إلى منصة التتويج خمس مرات متتالية بين
عامي  2005و.2013

يعود أصل السباق إلى األلعاب األولمبية القديمة عندما ظهر كمنافسة طولها
 4800متر كان يطلق عليها «دوليتشوس» .أما في العصر الحديث فانضم
السباق للبرنامج األولمبي في دورة  1912كمنافسة للرجال ،بينما تنافست
السيدات في سباق  3000متر من دورة  1984إلى  1992قبل أن يتم
استبداله بسباق  5000متر ابتداءً من دورة .1996
وفي بطولة العالم أللعاب القوى ظهر سباق  5000متر للرجال منذ النسخة
االفتتاحية للبطولة عام  1983بينما شهدت نسخة  1995الظهور األول
لمنافسة السيدات.
وسيطر العداؤون اإلثيوبيون والكينيون على السباق منذ النسخة األولى
لبطولة العالم أللعاب القوى حيث فازت الدولتان بتسعة من أصل  16ميدالية
للرجال وستة من أصل  10للسيدات.

وفي األلعاب األولمبية فازت الرياضية اإلثيوبية بذهبيتين في عامي 2004
و 2012باإلضافة إلى فضية عام .2008
بطل وبطلة العالم الحاليين
يحمل اإلثيوبي مختار إدريس لقب بطل العالم حالي ًا حيث فاز بذهبية بطولة العالم
أللعاب القوى في لندن محقق ًا زمن ًا قدره  .13:32.79أما في منافسة السيدات
ففازت الكينية هيلين اوبيري بالسباق في زمن قدره .14:56.70

قوانين اللعبة
ينطلق العداؤون من وضع الوقوف المنحني ويمكنهم التحرك مباشرة نحو
المسار األقرب للملعب ،ويُسمح لكل متسابق بخطأ واحد في االنطالق ويتم
استبعاده إذا تكرر الخطأ.
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دينيهي وهيليارد يفوزان بسباق اإلعالميين
في بطولة العالم الدوحة 2019
أحرز األيرلندي كاثال دينيهي لقبه الثالث على التوالي وجاءت لورا هيليارد في
المركز األول في فئة السيدات في السباق الخاص بوسائل اإلعالم الذي أقيم
في استاد خليفة الدولي على هامش بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة .2019

ومنح رئيس االتحاد الدولي أيض ًا جائزة للمصور األرجنتيني سيرجيو دوفيو باعتباره
أكبر المتنافسين سن ًا ،وعلق عنها األخير بالقول" :أعتبر كو أيقونة رياضية ،فقد
شاهدته في سباق  1500في دورة موسكو األولمبية .كان في الصف األخير بين
المتنافسين في آخر  200متر ثم انطلق بسرعة يوسين بولت لينتزع الميدالية
الذهبية .كان يرتدي وقتها الرقم ."524

شارك  129من العاملين في وسائل اإلعالم المطبوعة والبث التلفزيوني
في السباق ،وأنهاه  98منهم ،حيث ُقسمت المنافسة إلى  16سباق تأهيلي.
أطلقت الهولندية إيلين فان النغن – بطلة األلعاب األولمبية  1992في سباق
 800متر – رصاصة البدء ،في حين انضمت البطلة اليونانية في القفز بالزانة
كاترينا ستيفانيدي ،صاحبة الميدالية الذهبية األولمبية من دورة  ،2016لتشجع
الصحفيين الذين شاركوا في سباق الجري.

ً
سعيدة برؤية
وفي حضورها األول لسباق اإلعالميين ،كانت فان النجين
الصحفيين يقومون بشيء مختلف هذه المرة ،وقالت" :شاهدت عداءين من
مستويات مختلفة ،لكن األهم أنهم استمتعوا بهذه المنافسة .أتمنى أن أنضم
إليهم في سباقات أخرى في المستقبل".

وفي السباق التأهيلي الـثالث عشر ،لحق كاثال بزميله الياباني ناويا ساسامورا
الذي كان متقدم ًا عن الجميع في اللفة األولى وتغلب عليه في آخر  200متر
لينهي السباق بزمن قدره  56.37 :1ثانية ،في حين أنهى ساسامورا السباق
بزمن قدره  58.96 :1ثانية.

وبالنسبة لستيفانيدي ،فقد قالت بأنها سمعت عن تنظيم سباق خاص
باإلعالميين ،لكن هذه هي المرة األولى التي تشاهد فيها مثل هذا السباق،
وأضافت" :رأيت بعض األصدقاء الذين شاركوا في السباق ،وآخرين جاؤوا
لتشجيعهم .مبروك للفائزين .الكثير منهم أنهوا السباق بتوقيتات زمنية رائعة".

وفي سباق السيدات ،انطلقت لورا هيليارد بسرعة كبيرة منذ لحظة البداية
وحافظة على الصدارة حتى النهاية ،ولحقتها في المركز الثاني البلغارية نيكول
آندونوفا ،وفي المركز الثالث النيوزلندية أليشا لوفريتش .وحصل الفائزون على
ساعات سيكو مقدمة من رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى سيباستيان كو.

وأضافت" :أعتقد أنه يمكننا إضافة لعبة الوثب الطويل إلى السباق في المستقبل
ألنه يمكن للجميع القفز على الرمل وهذا من شأنه أن يعطيهم فكرة كيف تبدو
مسافة الـ  8.50متر .يمكننا أيض ًا أن نضيف لعبة رمي الجلة وسباق التتابع ،مثل
سباق الترياثلون حيث يكسب الرياضيون فيه النقاط" .وأضافت مازحة" :يمكننا أن
نخصص يوم ًا كام ًال للصحفيين ليتنافسوا في عدة ألعاب!".

كما منحت الجوائز للثالثة األوائل وأيض ًا ألصحاب المراكز األخيرةً ،
إضافة إلى أصغر
مشاركين في المنافسة وهما البريطاني كوبي تونغ من بريطانيا وأندونوفا.
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كيف يستعد الرياضيون
للبطوالت الكبرى؟

كيف يستعد الرياضيون للبطوالت الكبرى؟
يتبع الرياضيون نمط ًا يومي ًا في حياتهم على مدار السنة من أجل الحفاظ على
لياقتهم البدنية والذهنية عند مستوى معين وتزداد أهمية ذلك الروتين عندما
يكونون من رياضيي المستوى األول المشاركين في كبرى البطوالت العالمية.
يتغير النظام اليومي لحياة الرياضيين مع اقتراب بطولة رئيسية وتختلف درجة
هذا التغيير على حسب البطولة من حيث الموقع والمناخ وطبيعة المنافسة،
وقد تشمل التغييرات مكان وعدد مرات التدريب والبرامج الغذائية والتحضير
الذهني.
وعادة ما تتم هذه التغييرات سواء صغيرة أو كبيرة تحت إشراف المدربين
والمتخصصين ألن أدق التفاصيل قد تصنع الفارق وكلما ارتفع مستوى المنافسة
شيء للصدفة ،فجزء من الثانية أو بضع ملليمترات قد يكلف أحد
ال يمكن ترك
ٍ
الرياضيين مكان ًا على منصة التتويج.
ويقول المدرب ترافيس جوينيتشي الذي عمل خالل العام الحالي مع خمسة
عدائين لتحضيرهم لبطولة العالم أللعاب القوى الدوحة  2019أن الرياضيين
عادة ما يبدؤون التحضير للبطوالت قبل انطالقها بعام.
وأضاف جوينيتشي« :يتغير التدريب في الصالة الرياضية كل  8-12أسبوع ًا في
وقت توقف المنافسات ،حيث يبدأ التدريب بالتركيز على جودة الحركة وتنمية
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البنية العضلية كأهداف أساسية ثم يتحول التركيز إلى تطوير القوة الجسدية
واللياقة قبل أن يتم إدخال تمارين السرعة في المرحلة التالية حتى يبدأ الموسم
في فصل الربيع أو قبل ذلك في حالة رياضيي الصاالت المغطاة».
ويعتبر التعود على األجواء المناخية وفارق التوقيت في المدينة المضيفة للبطولة
من أهم العوامل التي تساعد الرياضيين على تقديم أفضل أداء لديهم في
البطوالت ،ولذا يسافر الالعبون إلى مكان إقامة البطولة قبل بدايتها بفترة كافية
خصوص ًا إن كانت طبيعة المناخ فيها مختلفة كثير ًا عن بلدان إقامتهم.
وقال جوينيتشي الذي يعيش في والية تكساس األمريكية« :دائم ًا ما نوصي
الرياضيين بالوصول قبل السباق بأسبوع على األقل حتى يتعودوا على فارق
التوقيت ألنه يتطلب تأقلم ًا أكبر من الطقس والمناخ».
كما يسافر الكثير من الرياضيين إلقامة معسكرات بالقرب من المدينة المضيفة او
في مدن ذات مناخ مشابه ،وعن ذلك يقول هيني كوتزه المدرب الذي يعمل مع
عداء الحواجز القطري عبد الرحمن صامبا« :بالنسبة لي أُ ِّ
فضل أن يسافر الرياضيون
مختلف قبل المنافسة بـ  7-10أيام».
مكان
ٍ
الذين أعمل معهم إلى ٍ
أما بالنسبة للتغذية ،فبصرف النظر عن الرياضة التي يمارسونها يتبع الالعبون
نظام ًا غذائي ًا متوازن ًا يستهدف الحد من تناول األطعمة التي قد تؤثر على أدائهم
بشكل سلبي .وقال كوتزه« :يتناول الرياضيون الذين أدربهم نظام ًا غذائي ًا عادي ًا
متوازن ًا لمدة  11شهر ًا من العام».

وأضاف كوتزه« :يعد فريقنا الطبي المكمالت الغذائية والفيتامينات ويقوم بإجراء
التحاليل للرياضيين بانتظام ليرى ما إذا كانوا في حاجة لفيتامينات».
وتابع المدرب الجنوب أفريقي قائ ًال« :كما يتلقى الرياضيون تدريب ًا عن كيفية تناول
الطعام بطريقة سليمة وشرب كميات كافية من المياه واستخدام المكمالت
الغذائية والفيتامينات بطريقة صحيحة».
أما بالنسبة لتناول الطعام في األيام السابقة النطالق البطوالت يقول جوينيتشي
أن الثبات مهم ويجب على الرياضيين االستمرار في تناول نفس أنواع الطعام التي
تعودوا عليها أثناء مرحلة التدريب.
وبينما ال يعمل جوينيتشي على تخطيط األنظمة الغذائية للرياضيين الذين يتدربوا
معه إال أنه يشجعهم على «تناول طعام صحي قدر المستطاع طوال العام وأن
يبتعدوا قدر المستطاع عن األطعمة المعا َلجة وكذلك التي تحتوي على نسب عالية
من السكر والكحول».
وتدخل األذواق الشخصية في االعتبار عندما يخطط المدربون وأخصائيو التغذية
لألطعمة واألنظمة الغذائية التي يسير عليها الالعبون ،حيث يقول جوينيتشي:
«بعض الالعبين انتقائيون أكثر من غيرهم مما يعني أن بعض األطعمة تكون غير
مطروحة على اإلطالق».

وإلى جانب اإلعداد البدني والغذائي يعتبر اإلعداد النفسي جزء ًا رئيسي ًا من استعداد
الرياضيين للبطوالت الكبرى وكلما كان الحدث أكبر كلما زادت أهمية اإلعداد النفسي،
فالرياضيون يتعرضون لكميات كبيرة من الضغط والقلق واألفكار السلبية قبل انطالق
البطوالت الرئيسية.
ومهما كانت درجة استعداد الرياضيين البدنية إال أن أداءهم قد يتأثر بسبب ضغوطات
شخصية ناجمة عن الرغبة في الفوز والنجاح أو ضغوطات خارجية من الفرق واالتحادات
وكذلك المجتمعات .وهنا تأتي أهمية دور األخصائيين والمدربين النفسيين في
التعامل مع هذه المعوقات النفسية وتحويلها إلى طاقة إيجابية تساعد الرياضي على
تحدي نفسه وتقديم أفضل ما لديه.
ويقول جوينيتشي« :الجزء الذهني هو ما يصنع األبطال .يجب أن تجعل تفكيرك دائم ًا
في االتجاه الصحيح إذا أردت أن تحصل على أفضل النتائج من تدريبك وتقدم أفضل
أداء لديك في أكبر المنافسات .أنا من أشد المعجبين بفكرة التخيل .أريد من الالعبين
الذين يتدربون معي أن يتخيلوا أنفسهم سائرين نحو المضمار في يوم السباق
النهائي ،واقفين في الترتيب المخصص لهم ،يشعرون بملمس المضمار على أصابعهم
قبل أن يأخذوا خطوة واسعة تلو األخرى إلى أن يعبروا خط النهاية في الترتيب األول»

37

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

زووم:
توماس والش
اسمي :توماس والش
أمثل :نيوزيلندا
ولدت في 1 :مارس 1992
أتنافس في :رمي الجلة
أبرز إنجازاتي:
 بطولة العالم• ذهبية :لندن 2017
 -األلعاب األولمبية

دليلة محمد تكسر الرقم القياسي
العالمي لـ  400متر حواجز وتفوز
بالذهبية في الدوحة
فازت األمريكية دليلة محمد بسباق السيدات في  400متر حواجز ببطولة العالم
أللعاب القوى الدوحة  ،2019ولم تكتف ابنة الـ  29عام ًا بالذهب بل كسرت الرقم
القياسي العالمي بإنهائها السباق في  52.16ثانية ،أي بـ  0.04ثانية أقل من رقمها
السابق المسجل في وقت سابق من العام.
وتفوقت دليلة في النهاية على مواطنتها سيدني ماكلولين بعد أن استمر الثنائي
كتف ًا بكتف في الـ  200متر األولى من مسافة السباق.
وبدأت دليلة في التقدم على ماكلولين في المنحنى العلوي من المضمار ودخلت
الجزء المستقيم منه وهي متفوقة على منافستها بحوالي مترين قبل أن تبدأ
ماكلولين في العودة إلى المنافسة في الـ  100متر األخيرة.

 20عام ًا – ثانية بـ  52.23ثانية وهو رقمها الشخصي األفضل لتفوز بالفضية
وتتقدم إلى المركز الثاني في تاريخ السباق.
وفي المركز الثالث جاءت الجامايكية روشيل كاليتون برقمها الشخصي
األفضل  53.74ثانية.
وباإلضافة إلى الميدالية الذهبية ومكافأة المركز األول ،فستحصل دليلة على
جائزة مالية تبلغ  100ألف دوالر في إطار برنامج الرقم القياسي العالمي الذي
يرعاه بنك .QNB

وفي لحظة ما ،بدا وكأن ماكلولين قادرة على اللحاق بدليلة إال أن األخيرة حافظت
على تقدمها حتى النهاية لتنهي السباق في  52.16ثانية ،بينما حلّت ماكلولين –

• برونزية :ريو دي جانيرو 2016
هل تعلم؟
كان والش العب كريكيت محترف وضارب كرة ماهر ،وطالب ذكي
كذلك حيث حصل على منحة في المملكة المتحدة لمدة عام.
وقد سافر في أحد المناسبات من نيوزلندا مع عائلته المهووسة
بالكريكيت لحضور مباراة بين أستراليا وإنجلترا.
ماذا قالوا؟
حول استعداداته وأهدافه لبطولة العالم أللعاب القوى الدوحة
 ،2019قال والش« :سأسعى هناك للحفاظ على اللقب الذي
أحرزته قبل عامين في لندن ،ال أحب االستسالم لذا سيكون اللقب
هدفي بالتأكيد وكل ما أقوم به هو من أجل تحقيق ذلك .أضع
أهداف ًا في كل منافسة أخوضها خالل العام وكل ما أقوم به يصب
في النهاية في صالح الهدف األهم وهو أن أكون مستعد ًا عقلي ًا
وبدني ًا في أكتوبر».
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زووم:
لورا ميور

سيفان حسن
اسمي :لورا ميور

اسمي :سيفان حسن

أمثل :المملكة المتحدة

أمثل :هولندا

أتنافس في 1500 :متر سيدات

أتنافس في 1500 :متر و 5000متر و 10,000متر سيدات

ولدت في 9 :مايو 1993

أبرز إنجازاتي:

أبرز إنجازاتي:

 -بطولة العالم

 -بطولة العالم داخل الصاالت

• ذهبية 10000 :متر (الدوحة )2019

• فضية 1500 :متر (برمنغهام )2018

• برونزية 5000 :متر
(لندن  1500 – )2017متر (بكين )2015

• برونزية 3000 :متر (برمنغهام )2018
 بطولة أوروبا أللعاب القوى• ذهبية 1500 :متر (برلين )2018
 بطولة أوروبا داخل الصاالت• ذهبية 1500 :متر –  3000متر (غالسغو )2019
• ذهبية 1500 :متر –  3000متر (بلغراد )2017
هل تعلم؟
تشتهر ميور باجتهادها الشديد داخل وخارج مضمار المنافسات ،إذ
حصلت على شهادتها في الدراسات البيطرية من جامعة غالسغو
في  ،2018وتسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح جراحة بيطرية.
وعلى الرغم من جدول تدريباتها المزدحم ،تقوم لورا حالي ًا ببعض
األعمال البيطرية إلى جانب منافساتها في ألعاب القوى ،وعن ذلك
تقول« :من الرائع أن تقوم بأشياء أخرى في حياتك بجانب ألعاب
القوى ،أُفرّغ الكثير من الضغط حين أنشغل في األعمال البيطرية،
لذا فهما يكمالن بعضهما البعض بالنسبة لي وأنا محظوظة ألنه
يمكنني الجمع بين االثنين».

 بطولة العالم داخل الصاالت• ذهبية 1500 :متر (أوريغون )2016
• فضية 3000 :متر (برمنغهام )2018
• برونزية 1500 :متر (برمنغهام )2018
 بطولة أوروبا أللعاب القوى• ذهبية 1500 :متر
(زيوريخ  5000 – )2014متر (برلين )2018
• فضية 5000 :متر
(زيوريخ  1500 – )2014متر (أمستردام )2016
هل تعلم؟
في األوقات التي ال تتنافس أو تتدرب فيها ،تحب حسن االستمتاع
برياضة التسلق داخل صالة تسلق قريبة منها وتعتقد بأن ذلك
يقوي الجزء العلوي من جسدها.
ماذا قالت؟

احتلت ميور المركز الرابع في بطولة العالم لندن  2017وكانت على
بعد  0.07ثانية من الفوز بالميدالية البرونزية ،وفي موسم 2019
تمكنت من األداء بشكل مميز ،وسيكون هدفها األساسي في
الدوحة الفوز بميدالية.

أصبحت حسن أول رياضي (رجل أو سيدة) على اإلطالق يفوز بلقبي
 1500متر و 5000متر في الدوري الماسي ،ولم تكتف بذلك بل
فازت بهما في نفس الموسم .وفي أعقاب فوزها بذهبية 10000
متر في الدوحة ،ستصبح حسن أول رياضي على اإلطالق يفوز
بسباقي  1500متر و 10000متر في نفس النسخة من بطولة
العالم إذا فازت بذهبية  1500متر اليوم.

وتقول الرياضية البريطانية« :هدفي األول أن أحرز ميدالية .أعتقد
ً
منافسة ليست بالسهلة وال يمكن توقع
بأن سباق  1500متر
نتائجها ،فزت بميداليات في بطولة أوروبا داخل وخارج الصاالت وفي
بطولة العالم داخل الصاالت ،لكن لم أحرز حتى اآلن ميدالية في
بطولة العالم في الهواء الطلق».

بزمن قدره 30:17.62
وفي حديثها عقب فوزها بذهبية  10000متر ٍ
في اليوم الثاني من بطولة العالم بالدوحة ،قالت حسن« :ال
أصدق نفسي ،أن يكون سباقي األساسي هو  1500متر ثم
أتصدر الترتيب العالمي في  10000متر .ال أستطيع أن أصف مدى
سعادتي».

ماذا قالوا؟

وخالل ركضها لمسافة سباق  10000متر ،استمرت حسن في
الحفاظ على نفس المسافة مع بقية المتنافسين قبل أن تطلق
العنان لسرعتها القصوى في اللفات األخيرة ،وهو التكتيك الذي
تدركه حسن وتعرف كيف تستخدمه .وعن ذلك تقول بكل
بساطة« :إذا كنت أعرف أنني أمتلك السرعة الالزمة ،فلماذا أرهق
نفسي؟»
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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
( )1ماذا اسم القطعة التي يمررها العداؤون لبعضهم البعض في
سباق التتابع؟
 .1العصا
 .2المقبض
 .3العمود
 .4األنبوب
( )2أي من العناصر التالية حددتها قواعد االتحاد الدولي أللعاب
القوى بأن ال يتجاوز طولها  9مم في سباقات المضمار؟
 .1األقراط
 .2مسامير حذاء الركض
 .3األظافر
 .4االسم على القميص
( )3من هو الرياضي الذي فاز بلقب بطولة العالم في خمس نسخ
متتالية في سباق ال 1500متر بين عامي  1997و2003؟
 .3أسبيل كيبروب (كينيا)
 .1نور الدين مورسيلي (الجزائر)
 .2هشام الكيروج (المغرب)
 .3تيموثي شيرويوت (كينيا)
( )4في أي يوم س ُتقام نهائي سباقي  400متر تتابع للرجال
والسيدات في بطولة العالم أللعاب القوى 2019؟
 .1اليوم التاسع
 .2اليوم العاشر
 .3اليوم الحادي عشر
 .4ال يوجد سباق  400متر تتابع في البطولة
()5
.1
.2
.3
.4

ما ارتفاع الحواجز في سباق  100متر حواجز للسيدات؟
 50سم
 100سم
 83.8سم
 85سم

( )6في سباق  100متر تتابع ،يجب على كل فريق البقاء في حارة
خاصة بهم ،وهناك “منطقة تبادل” حيث يجب تبديل العصا من عداء
إلى آخر .ما طول هذه المنطقة؟
 5 .1أمتار
 10 .2أمتار
 20 .3متر
 22 .4متر
 28البرنامج اليومي

تم تجريد العداء اإليطالي دوراندو بيتري من ميداليته الذهبية لسباق الماراثون في
أولمبياد لندن عام  1908بسبب تلقيه المساعدة من مسؤولي السباق لكي يعبر
خط النهاية ،في خرق لقوانين السباق.
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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
السبت  5أكتوبر ( -8:30 6:00مساءً )
الدولة

العرض

شاهد رقصات السوغو التقليدية واستمتع بأغاني السامولنوري المميزة

كوريا

استمتع بالرقص مع الفرقة األوغندية على األغاني التقليدية والطبول والمعزوفات التراثية

أوغندا

تعرف أكثر على الثقافة الصومالية من خالل الرقصات الفلكلورية التقليدية

الصومال

شارك فرق الرقص السريالنكية حركاتهم وخطواتهم

سريالنكا

تعرف على الرقصات السودانية التقليدية

السودان

ال تفوت مشاهدة الرقصات المكسيكية ذات الطابع الالتيني الخاص

المكسيك

ستقدم الفرقة الهندية مجموعة رقصات تقليدية ملونة مشهورة في الهند

الهند

 26البرنامج اليومي

27

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

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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باقة من الفعاليات المشوقة في
جعبة اليوم التاسع
يحمل اليوم التاسع من بطولة العالم أللعاب القوى  2019الكثير من األحداث
التي ال يُمكن تفويتها.
وفي انتهاء األدوار التأهيلية تقريب ًا ،أصبحنا أمام العديد من النهائيات
المرتقبة ،واآلن يأتي موعد منافسات سباق التتابع ،كما يشهد الكورنيش
في الساعات األخيرة من اليوم التاسع وأولى ساعات اليوم العاشر فعاليات
ماراثون الرجال.
وعلى الرغم من أننا ال نطيق االنتظار حتى ذلك الوقت إال أنه ليس أمامنا خيار
آخر.
جنون سباقات التتابع
الشيء الوحيد المؤكد حول سباقات التتابع هو عدم وجود أي شيء مؤكد
حولها.
فمن الناحية النظرية ،يجب أن تكون عملية نقل العصا حول المضمار أبسط
مهمة يُمكن تخيّلها على اإلطالق .فليس مطلوب ًا من العدائين سوى تحديد
النقاط الرئيسية ضمن منطقة التبادل ،ووضع هامش معين للسالمة ،وثم
انتظار وصول العصا واالنطالق بعد إمساكها باليد .فما الذي يُمكن أن يحدث
على نحو خاطئ؟ لكن على عكس ما نعتقدُ ،تشير التجربة إلى ّ
أن الكثير من
منحى خاطئ ًا.
األمور قد تتخذ ً
ويشهد اليوم التاسع اختتام منافسات سباقات  100متر و 400متر تتابع
لكل من الرجال والسيدات .وعادة ما يحتل المتسابقون من ذوي االنطالقة
السريعة مكانهم في طليعة السباق ،غير ّ
أن متعة المنافسة تتمثل في
رؤية بعض من الفرق التي تدربت جيد ًا ولديها الكثير من الحماس وهي تقلب
موازين التوقعات رأس ًا على عقب.

سباقات  1500متر و 5000متر للسيدات
وفي ظل تعدد سباقات المسافات الطويلة الخاصة بالسيدات ،نجد نهائيات
سباقي  1500متر و 5000متر على برنامج المنافسات.
وستكون سيفان حسن المتسابقة األوفر حظ ًا في السباق األقصر ،ولكن
سيكون لديها الكثير من المنافسين .قد تكون فيث كيبيغون ،التي تدافع
عن لقبها ،ابتعدت بعض الشيء عن حساسية المنافسات بعد إنجاب
طفلها األول ،لك ّنها ستبقى واحدة من أبرز المنافسين على اللقب .وينطبق
الشيء ذاته على ّ
كل من جيني سمبسون ولورا ميور .أمّا الكندية جابرييال
نجاح إلى نجاح هذا العام.
ديبيوس-ستافورد فال تزال تتقدم من ٍ
وبدوره ،يتسم سباق  5000متر بذات القدر من المنافسة الحماسية
المفتوحة؛ إذ كانت هيلين أوبيري ،المدافعة عن لقبها ،المتسابقة األسرع
خالل األشواط التأهيلية ،غير ّ
أن الكثير من المتسابقات األخريات يحظين
بفرص متساوية لحصد اللقب.
منافسات بين أقوى الرجال
تبرز منافسات رمي الجلة للرجال كمعركة أسطورية وصراع بين الجبابرة،
ويتصدر النيوزيلندي توم والش التصفيات ،ولكن بفارق ضئيل عن األمريكي
ريان كراورز ،بطل أولمبياد  ،2016والعديد من المتنافسين اآلخرين.
وعلى ما يبدو ّ
فإن أداء والش يشهد تصاعد ًا واضح ًا ،كما قد اعتادت نيوزيلندا
على الفوز بميدالية ما خالل البطوالت الكبرى.
ونجح ثمانية رجال في تجاوز حاجز  22متر ًا هذا العام ،ووصل ستة منهم إلى
النهائيات ،وهو ما يعني أ ّنها ستكون منافسة متقاربة للغاية.

من سيفعل ذلك في هذا السباق؟ (مالحظة :سيحدث ذلك ال محالة!)
صخبٌ على الطرقات
يُعتبر الكورنيش واحد ًا من أكثر الطرق ازدحام ًا في الدوحة ،ولكنه يغلق أمام
حركة السير أثناء إقامة سباقات الشوارع في البطولة العالمية ،غير ّ
أن هذا لن
يخفف من حدة االزدحام فيه ،حيث ستحتشد فيه باقة من أفضل متسابقي
الماراثون في العالم للمنافسة على الميدالية الذهبية.
وتشهد البطولة عودة جيوفري كيروي ،بطل العالم في لندن  ،2017الذي
يقود فريق ًا كيني ًا قوي ًا .أمّا أسرع المنطلقين في السباق فهُ ما الثنائي اإلثيوبي
موسينت جيريميو (وصيف إيليود كيبتشوغ في ماراثون لندن هذا العام)
ومولي واسيهون (الذي ّ
حل في المركز الثالث).

وفي مكان آخر على أرض البطولة ،سنشهد صراع ًا حامي ًا بين يوليمار روخاس
وكاثرين إبارغوين خالل فعاليات الوثب الثالثي للسيدات .وتبرز أسماء مثل
الجامايكية شانيكا ريكيتس واألمريكية توري فرانكلين كأفضل المنافسين
لهذين االسمين.
وفي برنامج اليوم التاسع كذلك تأتي التصفيات التأهيلية  100متر حواجز
للسيدات والقفز الطويل للسيدات ورمي الرمح للرجال.

ويبقى السؤال ،ما هي قدرة أسرع المنطلقين على الفوز في أيّ سباق
ماراثون؟ ناهيك عن بطولة تجري في ظروف شبيهة بتلك التي في الدوحة.
من المؤكد ّ
أن الفائز هو واحد من أولئك المصطفين على خط البداية :ولكن
من هو؟
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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.

 10البرنامج اليومي
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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
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“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.

4

البرنامج اليومي

سيباستيان كو
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى

5

THE IAAF IS CHANGING

المحتويات:

WE ARE

WORLD
ATHLETICS

كلمة
				
سيباستيان كو
				
دحالن الحمد

4
6

				
تاريخ بطولة العالم

8

				
استاد خليفة الدولي
		
خريطة استاد خليفة الدولي

12
14

					
نظرة عامة

17

جدول أوقات المنافسات			

22

				
قائمة أسماء الالعبين

23

An open and more transparent future.

					
صورة اليوم

24

An authority on the world stage.

				
منطقة المشجعين:

26

				
سؤال اليوم

28

					
هل تعلم

29

				
الدوحة  2019باألرقام

30

™

We are accessible to everyone, anywhere.
We are clear about what we do and how we do it.
All working together.

زووم:
32
					
لورا ميور
33
				
سيفان حسن
34
				
توماس والش
							
دليلة محمد تكسر الرقم القياسي العالمي
35
		
لـ  400متر حواجز وتفوز بالذهبية في الدوحة
		
كيف يستعد الرياضيون للبطوالت الكبرى؟
دينيهي وهيليارد يفوزان بسباق اإلعالميين
			
في بطولة العالم الدوحة 2019
					
تعرف على ألعاب القوى			

2

دليلك إلى ألعاب القوى

36

		

38
40

©Copyright. IAAF 2019. All rights reserved.

البرنامج اليومي

يوم

9

