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IAAF World Athletics Championships Doha 2019

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
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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 6
As we move into the second half of the IAAF World
Athletics Championships Doha 2019, day six brings
four gold medals and a whole raft of events with
heats, semi-finals or qualifiers.

Blessing Okagbare DQ-ed in the heats and FraserPryce deciding not to double. It’s all lining up for
Asher-Smith to win her first world title.Polish 1-2 in
the hammer, but who will be no.1

Multi-eventers start their long journey

Pawel Fajdek and Wojciech Nowicki look a solid bet to
finish 1-2 in the men’s hammer throw, but which of
the two Poles will be first and which second?

Fans of the multi-events are in for a bonanza with
both the men’s decathlon and women’s heptathlon to
be decided over the next two days.
The first five events of the decathlon – 100m, long
jump, shot put, high jump and 400m – will be
contested today with the remaining five tomorrow. In
the heptathlon, it’s the 100m hurdles, the high jump,
the shot put and the 200m on day one, with the long
jump, javelin and 800m to come tomorrow.
It’s a gruelling schedule, but hey, if you want
something that’s over quickly, then do the 100m and
forget the other nine disciplines.
World record holder Kevin Mayer and Damien
Warner are the stand-outs in the men’s decathlon.
Mayer set the world record last year. Watch, too,
Commonwealth champion, the well-named Lindon
Victor and rapidly rising youngster Niklas Kaul.
The heptathlon should see an epic battle between
Nafissatou Thiam and Katarina Johnson-Thompson.
These two have a solid edge over the rest, perhaps
headed by Erica Bougard of the US.
But, hey, it’s the multi-events where you’re only ever
one step away from triumph – or disaster.
Asher-Smith looks the plum in the 200
Dina Asher-Smith ran into the unstoppable force that
is Shelly-Ann Fraser-Pryce in the 100, but the British
23-year-old looks every bit the favourite to win the
200.
Asher-Smith dominated the semi-finals last night
but the event lost the Olympic champion Elaine
Thompson, who withdrew due to an achilles tendon
injury.The field had already lost some depth, with
defending championDafne Schippers picking up a
minor injury in the 100,
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Fajdek will be chasing a fourth world title in
succession, Nowicki a first. Fajdek has the long-term
edge; Nowicki has been the man this year, leading the
world list with 81.74m to Fajdek’s 80.88m. They are
the only two to have gone past 80 metres, next best is
Spain’s Javier Cienfuegos at 79.38m.
It’s an impressive spectacle when these athletes wind
up, spin and unleash the hammer to fly way down to
the other end of the infield. Maybe don’t try it down
at the local park at home, however.
Many chances as McLeod defends in hurdles
Omar McLeod has been the man to beat in 110m
hurdles over recent times, but several rivals will feel
they have a chance in Doha. The semi-finals and final
are on day six.
American Grant Holloway is the freshest name,
leading the world list this year at 12.98. Then there’s
a pair of established contenders in Orlando Ortega,
fastest in the heats, and Sergey Shubenkov, the 2015
champion.
It all adds up to an exciting race in an event where,
literally, you can’t afford to put a foot wrong.
First steps . . .
Among the events getting under way or in process,
we have the first round/qualifying in the women’s
1500 and 5000m, the shot put and the discus. And
there’s semis in the men’s flat 400 and women’s 400m
hurdles.
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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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DAY 2 - Saturday, City, 28-29 Sep

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

TIMETABLE OF THE DAY
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Doha (QAT)
27 September - 6 October 2019

START LIST
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

Shot Put Women - Qualification

100 Metres Hurdles Women - Heptathlon
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

Long Jump Men - Decathlon

1500 Metres Women - Round 1
First 6 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q) advance to the Semi-Finals

RECORDS

RESULT NAME

 
 

COUNTRY

AGE







 
 Ř

VENUE

DATE









RECORDS





Group A

ORDER

COUNTRY

DATE of BIRTH

PERSONAL BEST



















 


































 
































































 


 












 



Heat 1

COUNTRY

DATE of BIRTH

PERSONAL BEST

3
ORDER

 

NAME





Heat 2

SEASON BEST









































 




































































 


 








































































































26 DAILY PROGRAMME DAY 6





VENUE

DATE















Heat 3

NAME

COUNTRY

DATE of BIRTH

PERSONAL BEST

SEASON BEST

































































































































SEASON BEST



 
DATE of BIRTH

PERSONAL BEST













































































 
































































NAME

SEASON BEST



3
ORDER



 



3








AGE







ORDER



COUNTRY



SEASON BEST



ORDER

 
 
 

 

NAME



Group B

RESULT NAME

 
 
 

COUNTRY



 
DATE of BIRTH

PERSONAL BEST
































































































NAME

COUNTRY





















































1

2



27

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
1500 Metres Women - Round 1

START LIST
Discus Throw Women - Qualification
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

High Jump Women - Heptathlon

5000 Metres Women - Round 1
First 5 in each heat (Q) and the next 5 fastest (q) advance to the Final
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Doha (QAT)
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27 September - 6 October 2019
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Doha (QAT)
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REVISED
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RECORDS
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RECORDS

Doha (QAT)
27 September - 6 October 2019
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200 Metres Women - Final

400 Metres Men - Decathlon
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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
WEDNESDAY 2ND OCTOBER (6:00 - 7:30PM)
COMMUNITY

PERFORMANCE

Italy

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

Pakistan

Traditional folk dance from Pakistan ‹Attan, Hojamalo›

Sri Lanka

Make some noise for our Sri Lankan community dance groups
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DAILY QUIZ

DID YOU KNOW?
(1) In what US city will the 2021 World
Athletics Championships be held?
A. New York
B. Los Angeles
C. Eugene.
D. Chicago
(2) How many runners make up a team
in an athletics relay race?
A. Three
B. Four
C. Eight
D. Six
(3) What country does long jumper Juan
Miguel Echevarria represent?
A. USA
B. Jamaica
C. France
D. Cuba

A year before winning her first major international medal
in World Championships 1991, USA sprinter and hurdler
Gail Devers was diagnosed with a serious autoimmune
disease. She recovered and went on to incredibly win
three Olympic and five World Championship gold medals
among several other top honours.
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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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33-YEAR DISTANCE
BETWEEN THE OLDEST AND
THE YOUNGEST IN DOHA
Heading to the starting blocks for the fourth heat in
the women’s 400m on September 30, Favour Ofili
couldn’t imagine that she had already played her part
at the Doha World Championships. The 16 years and
273 days old Nigerian is the youngest competitor in
an individual event in Doha, nevertheless, she’s far
from a newcomer in athletics.

29, he was 49 years 346 days old. He is not only
the oldest competitor at the Doha Worlds, but the
oldest ever participant in the history of the World
Championships. But it looks, like the Stuttgart 1993
world champion isn’t planning to quit. Definitely, 50 is
a venerable age for athletics, but Garcia still believes
he can carry on.

Ofili is the reigning youth Olympic champion from
Buenos Aries 2018 and topped the bill in the 400m
final as well at the African Youth Games in the same
year. She also managed to represent her country
at the All-African Games a month ago, where she
finished second in the 400m and doubled her success
anchoring the Nigerian team to the 4x400m relay
gold. By lowering her personal best to 51.51 in Doha
heats, Ofili booked her place for Tuesday’s semi-final.

“How is it possible to perform at your thirteenth
world championship? Easy! It’s all in your mind. It’s all
in your brain.

“I’m really surprised to hear I’m the youngest
competitor at the Doha Worlds. I was even suspired
when I got the team for the event. I never care
whether I am the youngest at a competition even
at the biggest one, because my coach was always
with me. We have trained well. He always advises
me to have fun and enjoy, not just my run, but also
everything around. To see and to meet legends and
big champions is a great experience for me.
“Shaunae Miller-Uibo is my idol in athletics. Watching
her competing and training is my inspiration. Her
achievements motivate me.
“I got ready for my Doha heat like it was the final. I
have the potential to further improve my personal
best and go faster in the next round. I’m not sure it’ll
be enough to make the final, but I’ll do my best.
“I don’t know, who is the oldest competitor in Doha. Is
it Gatlin? No? How old is he? 45? No? Even older? How
is it possible?”

“I would like to extend my career till the Tokyo
Olympic Games. Finishing among the top eight at the
Doha World Championships is one of the qualification
requirements to make the trip. We’ve considered that
with my federation, in case I’ll not manage to meet
the qualification standard for the Olympics.
“Performing well in Doha in such difficult conditions
makes me feel optimistic ahead of the Olympic
Games. That is pretty much a motivation to start a
new career in my ‘50s. I began my career in Barcelona
1992. And even if I’ll be forced to end it, I want this to
happen in Tokyo also doing a 50km race walk.
“Life has been good for me, providing me with several
opportunities and I have exploited them. I’m among
those people who still have the privilege to compete
and be competitive in spite of their age. Even if
they’re not capable of winning a medal, they still have
decent performances.
“I was 24 when I first competed at the World
Championships and I thought I was young. The
youngest participant in Doha is just 16-year-old?
Gosh! I wish she’ll have a long and prominent life in
athletics. What I wish for the new generation is to stay
in athletics as long as me. Love gold, dream bravely,
be smart and have a lot of motivation to get there.”

When Jesus Angel Garcia crossed the finish line at
the men’s 50km race walk in Corniche on September
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FACES OF DOHA 2019:
SERGEY SHUBENKOV

KEEP YOUR EYES ON:
DINA ASHER-SMITH

My name is: Sergey Shubenkov
I represent: ANA (Authorised Neutral Athlete)
I compete in: Men’s 110m Hurdles
I was born on: 4 October 1990

My career highlights are:
- World Championships
• Gold: Beijing 2015
• Silver: London 2017
• Bronze: Moscow 2013

Did you know?
Nicknamed Wonder Boy, at 16 years old, Sergey made the
decision to follow in the family tradition and commit his
life to athletics. Throughout his career, he has balanced
his athletics with studies, completing his Diploma of Law
at his hometown university, Barnaul University.

What they said:
After his dramatic win at Rabat Diamond League where
he was accidently tripped by his rival and ended up diving
over the finishing line to take the win, Shubenkov shifted
his focus to the Doha 2019 World Championships.
“I am feeling stronger than before. Having Omar [McLeod]
in the field gave me an extra motivation.”
The tough rivalry between the world’s best hurdlers is
expected to culminate at the Doha 2019 IAAF World
Championships.

Discipline: Sprints
Nationality: Great Britain & N.I.
For Great Britain to climb up the medal table and improve
on their sixth-place finish at the London 2017 World
Championships, the country is counting on a number of
elite athletes in Doha, including Dina Asher-Smith.
The 23-year-old athlete, who specialises in sprinting, has
already made her mark in Doha, winning the 100m silver.
She also has to her name an Olympic bronze and two World
Championships medals – one silver and one bronze, all in
the 4x100m event.
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Moreover, Asher-Smith is a multiple European champion at
senior and junior levels, winning medals at 100m and 200m
besides 4x100m.
Ahead of The Doha Diamond League meeting in May, the
London-born athlete spoke about her big plans for the World
Championships in Doha and the Tokyo 2020 Olympic Games.
“I am excited to start my season in Doha for the first time
and test out the track at the Khalifa International Stadium
ahead of the World Championships,” she said.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
HAMMER THROW

BACKGROUND
Hammer throw is one of the four throwing events in
athletics, in which athletes hurl a metal ball attached
to a grip by a steel wire.
The contestants throw the hammer from the inside
of a designated circle and towards a marked sector
on the field.
The discipline can be traced back to the Tailteann
Games, held in Ireland approximately 2000 BC,
where a chariot wheel was thrown for the farthest
distance. A sledgehammer made its way to the
game in the 15th and 16th century in England and
Scotland.
Hammer throw has been part of the Olympic
Programme since 1900 when a men’s event was
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introduced. However, women didn’t contest the
discipline until the 2000 Olympics in Sydney.
At the IAAF World Athletics Championships, the men’s
event has been present since the first edition in 1983,
while the women’s competition didn’t start until 1999.
RULES OF THE GAME
Athletes throw a hammer (metal ball) that weighs
7.26kg for men and 4kg for women attached to a grip
through a steel wire no longer than 1.22m.
When unleashing the hammer, athletes must remain
inside the 2.135m-diameter circle and the hammer
must fall within the confines of a 35-degree sector.
Athletes are not allowed to leave the circle until the
hammer has landed, and when they do it has to be
from the rear half of the circle.

Strength is important in hammer throw but so are
balance and timing as contestants make three or four
body spins before hurling the weight.
The winner of the competition is the athlete with the
farthest throw. In case of a tie, the athlete with the
next best throw is declared winner.
SPOTLIGHT
Ever since the event made its World Championships
debut in 1999 and a year later in the Olympics, a few
can match Yipsi Moreno’s record in hammer throw.
The Cuban athlete won a hat-trick of gold World
Championships medals from 2001 to 2005 and
added a silver in 2007. Her domination covered
Olympics as well, winning silver in 2004 and gold in
2008.

CURRENT WORLD CHAMPION
Paweł Fajdek is the reigning world champion in
hammer throw and the title holder in the last three
editions of World Championships. The Pole’s 79.81m
throw won him the title in London in 2017.
Poland dominated the hammer throw competition in
London as Anita Włodarczyk won the women’s event
thanks to her 77.90m throw.
Włodarczyk, the current women’s world record holder,
won three gold and one silver World Championships
medals between 2009 and 2017. She is also a two-time
Olympic gold medalist in 2012 and 2016.
In total, Poland won four out of six hammer throw
medals in London 2017.
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دليلك إلى ألعاب القوى:
رمي المطرقة

نبذة عن اللعبة
يعتبر رمي المطرقة أحد رياضات الرمي األربعة ،وفيها يرمي الرياضي كرة معدنية
متصلة بقبضة من خالل سلك فوالذي ،وعليه أن يرمي الكرة من داخل دائرة
محددة وباتجاه مساحة محددة على الملعب.
يعود أصل اللعبة أللعاب التيلتين التي كانت تقام في أيرلندا حوالي عام
 2000قبل الميالد ،حيث كان المتسابقون يتنافسون بإلقاء عجلة عربة ألبعد
مسافة ممكنة ،ثم شقت المطرقة طريقها إلى اللعبة في القرن الخامس عشر
والسادس عشر الميالدي في إنجلترا واسكتلندا.
أُدرجت اللعبة ضمن البرنامج األولمبي منذ نسخة عام  1900حيث كان يتنافس
فيها الرجال فقط ،ولم تدخل منافسات السيدات حتى أولمبياد سيدني .2000
انضمت اللعبة لمنافسات الرجال في بطولة العالم أللعاب القوى منذ نسختها
األولى عام  ،1983في حين أدرجت ضمن منافسات السيدات ابتداءً من نسخة
عام .1999
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قوانين اللعبة
يقوم الرياضيون برمي مطرقة (كرة معدنية) تزن  7.26كيلوجرام لفئة الرجال و4
ً
متصلة بقبضة عبر سلك فوالذي ال يزيد طوله عن
كيلوجرامات لفئة السيدات،
 1.22متر.
عند إفالت المطرقة ،يجب أن يبقى الرياضي داخل الدائرة التي يبلغ قطرها 2.135
مترًا ،ويجب أن تقع المطرقة داخل حدود قطاع بزاوية  35درجة.
ال يُسمح للرياضيين بمغادرة الدائرة حتى تهبط المطرقة ،بعدها يمكنهم مغادرة
الدائرة ولكن من النصف الخلفي لها.
تعتبر القوة عام ًال مهم ًا في رمي المطرقة وكذلك التوازن والتوقيت ،حيث يقوم
المتسابقون بثالث أو أربع لفات بجسدهم قبل إلقاء الوزن.
الفائز في المنافسة هو المتسابق ذو الرمية األبعد ،وفي حال التعادل يكون الفائز
هو صاحب ثاني أفضل رمية.

تحت دائرة الضوء
منذ انضمام مسابقة السيدات في رمي المطرقة لبطولة العالم أللعاب القوى في
ً
سيطرة من أحد الرياضيين
 1999واأللعاب األولمبية في  2000لم تشهد الرياضة
مثلما فعلت ييبسي مورينو.
نجحت الرياضية الكوبية في الفوز بثالث ميداليات ذهبية على التوالي في بطولة
العالم بين عامي  2001و 2005قبل أن تفوز بفضية  ،2007كما امتدت سيطرتها
لتشمل األلعاب األولمبية لتفوز بفضية  2004وذهبية .2008

بطل وبطلة العالم حالي ًا
يعتبر باول فادجيك بطل العالم حالي ًا في رمي المطرقة ويحمل لقب بطولة العالم
أللعاب القوى في نسخها الثالث األخيرة ،حيث أحرز لقب بطولة لندن  2017برمية بلغت
مسافتها  79.81متر.
سيطرت بولندا على مسابقة رمي المطرقة في نسخة لندن حيث فازت أنيتا
فلودارتشيك بمنافسات السيدات بفضل رميتها التي حققت مسافة  77.90متر.
كما فازت فلودارتشيك التي تحمل الرقم القياسي حالي ًا بثالث ميداليات ذهبية وأخرى
فضية في بطولة العالم بين عامي  2009و ،2017باإلضافة إلى ذهبيتين في أولمبياد
 2012و.2016
وفي المجمل فازت بولندا بأربع ميداليات من أصل ست في رمي المطرقة في بطولة
العالم لندن .2017
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زووم :سيرجي شوبنكوف

نجوم مونديال الدوحة:
دينا آشر سميث

اسمي :سيرجي شوبينكوف
أمثل( :رياضي محايد معتمد)
ولدت في 4 :أكتوبر 1990
أتنافس في 110 :متر حواجز رجال
أبرز إنجازاتي:
 بطولة العالم• ذهبية :بكين 2015
• فضية :لندن 2017
• برونزية :موسكو 2013
هل تعلم؟
قرر شوبينكوف الملقب بـ «الصبي المذهل» في السادسة عشر من عمره أن يتبع
تقاليد عائلته ويكرس حياته أللعاب القوى .خالل مسيرته الرياضية ،قام بالموازنة
بين ألعاب القوى والدراسة حيث حصل على شهادة الدبلوم في القانون في
مسقط رأسه في جامعة بارناول.
ماذا قالوا؟
بعد فوزه الساحق في جولة الرباط للدوري الماسي التي تعثر فيها عن طريق
الخطأ بمنافسه قبل أن يقفز إلى خط النهاية ويفوز ،حوّل شوبينكوف تركيزه إلى
بطولة العالم في الدوحة .وعن ذلك يقول« :أشعر بأنني أقوى من قبل ،وقد
أعطاني وجود (منافسي الجامايكي) عمر ماكلويد على المضمار دافع ًا إضافي ًا».
من المتوقع أن تشهد بطولة العالم في الدوحة منافسة شديدة على اللقب بين
شوبينكوف وماكلويد.

التخصص :سباقات السرعة
الجنسية :المملكة المتحدة
أنهت المملكة المتحدة بطولة العالم أللعاب القوى  2017التي استضافتها في لندن
في المركز السادس في الترتيب العام لجدول الميداليات ،وبينما تأمل البالد في
تحسين ترتيبها خالل النسخة القادمة في الدوحة ستعتمد في ذلك على نخبة من
أفضل رياضييها مثل دينا آشر سميث.
نجحت آشر سميث بالفعل في وضع بصمتها على مونديال الدوحة حيث فازت بفضية
 100متر لتضيفها إلى دوالب ميدالياتها الذي يضم ميدالية أولمبية برونزية وميداليتين
في بطولة العالم إحداهما فضية واألخرى برونزية ،وكانت جميع هذه الميداليات في
سباق  100متر تتابع.
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كما فازت الرياضية صاحبة الـ  23عام ًا بميداليات متعددة في مسابقات الناشئين والكبار
على المستوى األوروبي في سباقات  100متر و 200متر و 100متر تتابع.
قوي في الدوحة ودورة طوكيو لأللعاب األولمبية  ،2020قالت
وعن تطلعاتها
ٍ
لحضور ٍ
آشر سميث« :متحمسة جد ًا لبدء موسمي من الدوحة للمرة األولى وأن أختبر مضمار
استاد خليفة الدولي قبل انطالق بطولة العالم».
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 33سنة بين األكبر واألصغر عمر ًا في
بطولة العالم  -الدوحة 2019
أثناء توجهها لنقطة االنطالق في سباق الجولة الرابعة  400متر (سيدات)
في  30سبتمبر ،لم تتخيل فايفور أوفيلي أنها وصلت لهذه المرحلة في بطولة
العالم أللعاب القوى – الدوحة  ،2019حيث تعتبر العداءة النيجيرية البالغة
من العمر  16سنة و  273يوم أصغر متنافسة في منافسة فردية في هذه
البطولة ،ومع ذلك ،ال يعتبر السباق األول لها في ألعاب القوى.

ألعاب القوى في عمر ال 50سنة ليس باألمر السهل ،لكن ما زال يعتقد
غارسيا أنه قادر على االستمرار“ :كيف يمكنك التنافس في بطولة العالم
الثالثة عشرة لك؟ األمر سهل! يعتمد األمر على طريقة تفكيرك وإيمانك
بقدرتك”.

وعن خطته الرياضية في المستقبل القريب يقول“ :أود تمديد مسيرتي
الرياضية حتى دورة األلعاب األولمبية طوكيو .إنهاء السباق ضمن الثمانية
أوفيلي هي بطلة العالم الحالية في األلعاب األولمبية للشباب وقد أحرزت
هذا اللقب في دورة بوينس آيريس  ،2018ثم أضافت لهذا اإلنجاز لقب سباق األوائل في بطولة العالم التي تستضيفها الدوحة هو أحد متطلبات التأهل
لأللعاب .وقد أخذت أنا واالتحاد فاالعتبار احتمالية أال أنجح في تلبية معايير
ال 400متر في ذات السنة في األلعاب اإلفريقية للشباب .أيض ًا ،مثلت
التأهل لأللعاب”.
بلدها في األلعاب اإلفريقية الشهر الماضي ،حيث أنهت سباق ال400متر
في المركز الثاني وأحرزت مع فريقها النيجيري الميدالية الذهبية في سباق
وحول منافسته في الدوحة“ :تقديم أداء جيد في بطولة الدوحة في مثل
ال 4x400متر .وفي الدوحة ،نجحت أوفيلي في تسجيل توقيت زمني أقل
من سابقه بلغ ( 51.51ثانية) في السباق التأهيلي ،لتحجز لنفسها مقعد ًا في تلك الظروف الصعبة يجعلني متفائ ًال تجاه األلعاب األولمبية ،كما يحفزني
لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي الرياضية في عمر ال .50بدأت المنافسة في
سباق نصف النهائي يوم الثالثاء.
نسخة برشلونة  ،1992وإذا اضطررت إلنهاء مسيرتي في الرياضة ،سأنهيها
تعليق ًا على كونها األصغر في منافسات الدوحة ،تقول“ :تفاجأت حين عرفت بعد أن أتنافس في سباق المشي في طوكيو”.
أنني األصغر سن ًا بين نظيراتي في نسخة الدوحة .وتفاجأت أكثر حين نجحت
يتابع غارسيا بقوله“ :لقد عشت حياة جيدة أتاحت لي فرص ًا عديدة قمت
في تأهيل الفريق للسباق التالي ،لم أكترث يوم ًا ما إذا كنت األصغر في أية
باستغاللها .ما زلت أحظى حتى اآلن بفرصة التنافس إلى جانب الرياضيين
منافسة أخوضها حتى أكثرها أهمية ،ألن مدربي يقف دائم ًا إلى جانبي .لقد
تدربنا جيد ًا ،ودائم ًا ما ينصحني أن أستمتع بالمنافسة وبكل ما يحيط بها .أن اآلخرين على اختالف أعمارهم ،من ضمنهم أولئك الذين ليسوا مؤهلين للفوز
بالسباق ،لكنهم يقدمون أداء جيد ًا .لقد كنت في ال 24من عمري عندما
أشاهد وأتعرف على أبطال اللعبة هو فرصة رائعة وتجربة عظيمة بالنسبة
تنافست ألول مرة في بطولة العالم ،واعتقدت حينها أنني صغير جد ًا .أصغر
لي”.
متنافسة في الدوحة عمرها  16سنة؟ إنه أمر مذهل! أتمنى لها مستقب ًال
مشرق ًا وطوي ًال في ألعاب القوى .ونصيحتي للجيل الجديد أن يتنافسوا ألطول
وحول سؤالها عن قدوتها في ألعاب القوى“ :أعتبر شوناي ميلر-أويبو
فترة ممكنة ...أن يسعوا لنيل الذهب ويضعوا ألنفسهم أهداف ًا كبيرة...
مثلي األعلى في ألعاب القوى .تلهمني مشاهدتها وهي تتنافس وتتدرب،
عليهم أن يكونوا أذكياء وأن يتحمسوا تجاه ما يقومون به”.
وتدفعني إنجازاتها لتقديم األفضل”.
وعن منافستها في بطولة العالم في الدوحة“ :اعددت نفسي جيد ًا للسباق
التأهيلي وكأنه السباق النهائي .لدي الفرصة ألحسن من رقمي القياسي
الشخصي وأتنافس بسرعة أكبر في الجولة التالية .لست متأكدة ما إذا سأفوز
بالنهائي ،لكنني سأبذل قصارى جهدي ألنجح في ذلك”.
وعن أكبر المتنافسين عمر ًا في البطولة“ :ال أعلم من هو أكبر متنافس
سن ًا في الدوحة .هل هو غاتلين؟ ال؟ كم عمره؟ 45؟ ال؟ أكبر من ذلك؟
مستحيل!”.
عبر جيسيس آنجيل غارسيا خط النهاية في سباق المشي للرجال  50كم
الذي أقيم في كورنيش الدوحة في  29سبتمبر ،وعمره  49عام ًا و346
Aيوم ًا .وهو ليس فقط أكبر المتنافسين سن ًا في نسخة الدوحة ،بل
أكبر المتنافسين في تاريخ البطولة كلها .وعلى ما يبدو ،ليس لدى بطل
شتوتغارت  1993أي نية لالنسحاب قريب ًا .ومن المؤكد أن التنافس في
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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
( )1في أية مدينة أمريكية ستقام بطولة العالم أللعاب
2021؟
			
القوى
 .1نيويورك
 .2لوس أنجلوس
 .3يوجين
 .4شيكاغو
()2
.1
.2
.3
.4

كم عدد العداءين في فريق التتابع في ألعاب القوى؟
ثالثة
أربعة
ثمانية
ستة

( )3ما هي الدولة التي يمثلها العب الوثب الطويل خوان
ميغيل إيشفاريا؟
 .1الواليات المتحدة األمريكية
 .2جامايكا
 .3فرنسا
 .4كوبا

قبل عام واحد من فوزها بأول ميدالية عالمية لها في بطولة العالم أللعاب
القوى  ،1991تم تشخيص العداءة األمريكية وبطلة سباقات الحواجز جايل ديفيرز
بأحد أمراض المناعة الذاتية الخطيرة .لكن البطلة األمريكية تعافت وأحرزت ثالث
ميداليات ذهبية أولمبية ،وخمس ميداليات ذهبية في بطولة العالم أللعاب القوى،
إلى جانب العديد من الجوائز المرموقة األخرى.
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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
األربعاء  2أكتوبر ( 6:00-7:30مساءً )
العرض

الدولة

إيطاليا

استمع إلى أشهر األغاني اإليطالية بغناء المغنيين المشهورين بوتشيلي ورامازوتي

باكستان

ستقدم الفرقة الباكستانية رقصات األتان والهوجامالو التقليدية

سريالنكا

شارك فرق الرقص السريالنكية حركاتهم وخطواتهم
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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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IAAF World Athletics Championships Doha 2019
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IAAF World Athletics Championships Doha 2019

خمسة أحداث مش ّوقة ال ينبغي تفويتها
في اليوم الخامس
دخلت النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة
 2019نصفها الثاني حيث يشهد اليوم السادس توزيع أربع ميداليات ذهبية
ومجموعة كبيرة من المنافسات التي ما زالت في مراحلها األولية ،أو في الدور
النهائي أو التصفيات.
منافسات السباعي والعشاري تبدأ رحلتها الطويلة
سيكون عشاق سباعي السيدات وعشاري الرجال على موعد مع سلسلة
مشوّقة من المنافسات التي س ُتحدد نتائجها خالل اليومين المقبلين.
تنطلق المنافسات الخمسة األولى من العشاري ( 100متر ،الوثب الطويل،
رمي الكرة الحديدية ،الوثب العالي و 400متر) اليوم على أن ُتستكمل
السباعي في اليوم
المنافسات الخمسة المتبقية غد ًا .وتتضمن تحديات
ّ
األول سباق  100متر حواجز ،والوثب العالي ،ورمي الكرة الحديدية ،وسباق
 200متر؛ وتستكمل غد ًا بمنافسات الوثب الطويل ،ورمي الرمح و 800متر.
قد يكون الجدول قاسي ًا ولكن إن كنت ممن يفضلون المنافسات السريعة
فيمكنك االستمتاع بسباق  100متر دون ًا عن المنافسات التسعة األخرى.

النهائي الليلة الماضية وخروج بطلة األولمبياد إيلين تومسون من السباق
بسبب إصابة في وتر أكيليس.
وكانت المنافسة قد خسرت أيض ًا بعض ًا من ألقها مع تعرّض المدافعة عن
لقبها دافني شيبرز إلصابة طفيفة في سباق  100متر ،وخروج بليسينج
أوكاجبار من التصفيات في السباقات التأهيلية وقرار فريزر برايس الفاشزة بـ
 100متر عدم خوض المنافسة على  200متر.
كل الظروف مواتية من أجل اللقب العالمي األول آلشر سميث!
منافسة بولندية مشوقة على المركزين األول والثاني في رمي المطرقة،
فلمن تكون الغلبة؟
تبدو الرهانات قوية على فوز باول فادجيك وفويتيتش نوفيتشي بالمركزين
األول والثاني برمي المطرقة رجال ،ولكن أيّ من هذين البولنديين سيحرز
المركز األول ،وأيهما سيكون الثاني؟

ويبرز على قائمة المشاركين في تحدّي العشاري للرجال كيفن ماير ،الذي
ّ
حطم الرقم القياسي العالمي العام الماضي ،وداميان وارنر ،فض ًال عن ليندون
فيكتور الذي أحرز لقب دورة ألعاب الكومنولث؛ والنجم الشاب الصاعد
نيكالس كول.

وفيما سيعمل فادجيك جاهد ًا لتحقيق لقبه العالمي الرابع على التوالي،
ّ
يركز نوفيتشي عينيه على إحراز أول ألقابه العالمية .ولطالما حظي
فادجيك باألفضلية؛ كما برزت قدرات نوفيتشي هذا العام ليتصدر القائمة
العالمية بنتيجة  81.74متر ،بينما أحرز فادجيك نتيجة  80.88متر .وهما
الرياضيان الوحيدان اللذان تجاوزا حاجز الـ  80متر ،ويليهما اإلسباني خافيير
سينفويجوس بنتيجة  79.38متر.

سباعي السيدات من المسابقات التي ال يجب تفويتها ،حيث يشهد
ويعتبر
ّ
منافسات ملحمية بين نافيساتو ثيام وكاتارينا جونسون تومسون .وتمتاز
كل منهما بأفضلية عن البقية ،وتأتي بعدهما األمريكية إيريكا بوجارد.

ويتر ّقب الجمهور منافسة مشوقة عندما يطلق هؤالء الرياضيون المطرقة
لتحلّق وتهوي بعيد ًا في الطرف اآلخر من الملعب .ولكن مهما كان األمر
مشوّق ًا ،فإننا ال ننصح بتجربته في حديقة المنزل!

ولكن ال تنسوا أنها سباقات ذات منافسات متعددة وتحمل في طيّاتها
الكثير من المفاجآت ،وقد تشكل أدق التفاصيل الفارق بين الوصول للمنصة أو
الفشل في ذلك.

العديد من الفرص ،فيما يدافع ماكليود عن لقبه في سباق الحواجز

آشر سميث األعلى حظوظ ًا للفوز بسباق  200متر
ً
منافسة مذهلة من شيلي آن فريزر برايس في
واجهت دينا آشر سميث
سباق  100متر ،ولكن تبدو البريطانية البالغة من العمر  23ربيع ًا أوفر حظ ًا
للفوز بسباق  200متر.
وتبدو آشر سميث األقرب للذهبية بعد سيطرتها على منافسات نصف

ّ
شكل عمر ماكليود رقم ًا صعب ًا لم يتمكن أحد من تجاوزه في اآلونة األخيرة
في سباق  110متر حواجز ،ولكن العديد من المنافسين يشعرون بأن الفرصة
ً
سانحة أمامهم للفوز في الدوحة .اليوم السادس يشهد منافسات
قد تكون
نصف النهائي والنهائي.
أصبح األمريكي جرانت هولواي االسم الجديد الذي يتصدّر القائمة العالمية
بنتيجة  .12.98يليه متنافسان لدودان هما أورالندو أورتيغا ،األسرع في
المنافسات األولية ،وسيرجي شوبنكوف ،الفائز باللقب في عام .2015
كل ذلك في سباق مشوق في بطولة ال تحتمل ز ّلات القدم.
الخطوات األولى
ومن بين المنافسات المرتقبة أو الجارية ،تقام الجولة األولى المؤهلة في
سباق  1500متر و 5000متر سيدات ،فض ًال عن رمي الكرة الحديدية ورمي
القرص للسيدات أيض ًا .كما وصلت بعض التحديات إلى مرحلة نصف النهائي
مثل سباق  400متر رجال ،وسباق  400متر حواجز سيدات.
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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.

9

"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.
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سيباستيان كو
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى
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We are accessible to everyone, anywhere.
We are clear about what we do and how we do it.
All working together.
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