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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
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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 7
Just four gold medals on day seven of the IAAF World
Athletics Championships Doha 2019 as we catch our
breath and gather ourselves for the run home.
The heptathlon and decathlon come to an end. As
competitive pressure builds and fatigue sets in, each
event becomes its own mini-final. You can’t win a
multi-event gold medal in one event, but you can
certainly lose it.
A pole vault no-height is the mine the decathletes
must tiptoe around, three fouls in the long jump is
the one for the heptathletes to avoid.
A bit of trivia: the ‘after midnight’ conclusion for both
multi-events has necessitated a tweak to the rules of
competition. Instead of the decathlon and heptathlon
being contested over two consecutive days, the rules
now mandate they must be contested over two
consecutive 24-hour periods.
The women’s 400 and shot put will also be decided.
Who has the strongest second day?
Each competitor takes a different route through the
multi-event, depending on their own strengths across
the disciplines. Mostly, it’s about days: a strong first
day is the norm, but there will be some lurking back
outside the medals after day one who will come
home with a wet sail on day two.
The decathlon second day comprises the 110m
hurdles, the discus, the pivotal pole vault – big scorer
and potential disaster alike – the javelin and the
1,500m.
Day two of the heptathlon starts with the long jump,
ends with the 800m and has the javelin in between.
If Nafissatou Thiam and Katarina Johnson-Thompson
have avoided disasters up till then, expect a terrific
battle right to the end.

China’s Gong Lijiao, the defending champion, is
the only woman to go beyond 20 metres this year
(20.31m in the Diamond League final). Gong has lost
just once, to Chase Ealey who beat her on Gong’s
home ground at the Shanghai Diamond League.
Those two, along with German veteran Christina
Schwanitz, look to have the medals locked up. But
you know what happens as soon as you say things
like that!
One track final, but it’s a burner
The women’s 400 is the only track event final on the
program, but what a battle looms between Shaunae
Miller-Uibo and Salwa Eid Naser. On form shown
here, it is hard to see anyone else winning, though
defending champion Phyllis Francis, Wadeline
Jonathas and Shericka Jackson all have claims on at
least a minor medal.
Stylistically, the clash of the big two has elements of
Marie-Jose Perec v Cathy Freeman. Miller-Uibo, tall
and with a relaxed, languid style; Eid Nasser compact
and busier though with a deceptively long stride
relative to her height.
Given this, perhaps the fact Miller-Uibo has looked so
easy to date is a bit of an optical illusion. Unless it is
a mirage, however, you fancy she will finally take the
title.
Getting under way . . .
Four events continue to progress towards finals.
It’s the first round of the men’s 1,500, semis of the
women’s 1,500, and qualifying for men’s shot put and
women’s triple jump.

Who puts it furthest out there?
The appeal of the shot lies in the incongruity of the
effort expended to move the heavy round ball – 4kg
for women, 7.26kg for men – over a relatively short
distance. A classic strong man’s, or woman’s, event.
It’s the women’s turn to go for gold today; the men
have qualifying.
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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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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

Javelin Throw Women - Heptathlon

Shot Put Men - Qualification
With qualifying standard of 20.90 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
Shot Put Men - Qualification

START LIST
1500 Metres Men - Round 1


RESULT
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First 6 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q) advance to the Semi-Finals
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
1500 Metres Men - Round 1

START LIST
Javelin Throw Men - Decathlon
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REVISED

Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

Shot Put Women - Final

1500 Metres Women - Semi-Final
First 5 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the Final
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RECORDS

START LIST

Javelin Throw Men - Decathlon

400 Metres Women - Final
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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
Thursday 3rd October (6:00-8:00pm)
COMMUNITY

PERFORMANCE

Russia

Russian folk dance ensemble performing the traditional ‹Topotushki›

Jamaica

You wont be able to stand still when this Jamaican band take to the
stage with their singing and dancing.

Nepal

Nepalese performers singing live and accompanied by traditional dance

Morocco

Traditional Moroccan folk dance

Pakistan

Traditional folk dance from Pakistan ‹Attan, Hojamalo›
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DAILY QUIZ

DID YOU KNOW?
(1) What is the standard distance of 		
the inside lane on an official outdoor
running track?
A.
B.
C.
D.

400m
200m
300m
280m

(2) Race walking differs from running 		
because one foot must be in contact
with the ground at all times. Failure
to do so is known as what?
A.
B.
C.
D.

Strike
Running
Foul
Lifting

(3) Which female athlete has won 17 		
world championship medals, 			
including 12 gold?
A.
B.
C.
D.

Merlene Ottey
Dina Asher-Smith
Cathy Freeman
Allyson Felix

(4) The men›s decathlon is a grueling 		
competition of ten track and 			
field events held over a two-day 		
period. Which of the following is NOT
included in the men’s decathlon?
A.
B.
C.
D.

200m
Shot put
High Jump
Javelin

(5) Who was the overall winner of the 		
2019 IAAF Diamond League Season in
the women’s 1500m?
A.
B.
C.
D.
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Australian 400m sprinter Cathy Freeman drew a record TV
audience of seven million viewers when she won Olympic
gold on home soil in the Sydney 2000 Olympics.

Genzebe Dibaba (ETH)
Laura Muir (GBR)
Sifan Hassan (NED)
Winnie Nanyondo (UGA)
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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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IT RUNS IN THE FAMILY:
SIBLINGS TURNING UP IN DOHA
Renaud and Valentin Lavillenie
(France – Pole Vault)

Jonathan, Kevin, Dylan and Olivia Borlée
(Belgium – 400m)

Renaud, the elder of the two brothers, is a two-time Olympic
medallist and the current indoor world record holder in
pole vault. The 33-year-old Frenchman is a three-time World
Indoor Championships winner and a multi-medallist at
World Championships.

The Borlée family boasts four athletes, all coached by their
father, who is also a former athlete. Olivia, who retired
after competing in Rio Olympics, where she was Belgium’s
flagbearer, is an Olympic gold medallist thanks to her
4x100m victory in Beijing 2008.

His younger brother, Valentin, was a gold medallist at the
2013 Jeux de la Francophonie and represented his country
at European and World levels as well, most recently in Doha
World Championships where he reached the final.

Jonathan and Kevin are identical twins and, along with Dylan,
all specialise in 4x400m and 400m. The trio were on the
same winning team at European Championships 2016 and
2018 as well as European Indoor Championships 2015 and
2019.

Henrik, Filip and Jakob Ingebrigtsen
(Norway - Middle Distance Running)
The three Norwegian brothers, whom oldest and youngest
are 10 years apart, all compete in middle distance running.
Each of them became a European champion in 1,500m at
some point in their respective careers; Henrik winning gold
in 2012, Filip in 2016, and Jakob becoming the youngest ever
European champion in the event when he finished first in
2018. The trio are trained by their father, Gjert.

The twins, meanwhile, won together a gold at European
Championships 2012 in Helsinki and a silver at Doha’s World
Indoor Championships in 2010.
Kevin and Dylan are set to feature for Belgium in the 4x400m
relays on Saturday, the penultimate day of the competition.

The three lined up for Norway in the men’s 5,000m final in
Doha, with Jakob, 19, leading the trio by finishing fifth.
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FACES OF DOHA 2019:
KEVIN MAYER

KEEP YOUR EYES ON:
KATARINA JOHNSON-THOMPSON

My name is: Kevin Mayer
I represent: France
I compete in: Decathlon
I was born on: 10 February 1992
My career highlights are:
- World Championships
• Gold: London 2017
- Olympic Games
• Silver: Rio de Janeiro 2016
- Current world record holder
Did you know?
Away from the track, Mayer is fascinated by astronomy.
“Since I watched the movie Interstellar, I have been
interested in the night sky. I wanted to understand what
happened in the sky. I was curious. I have a telescope at
home, and I have also read some books that explain what
happens in the sky.
“The most interesting thing for me is the black hole. It is
so weird. I like it. If I could be a planet in the solar system,
I would definitely be Earth while Ashton Eaton would be
Mars because he is out of this world!”
What they said:

Discipline: Heptathlon

World champion Kevin Mayer broke the decathlon world
record at the Decastar meeting in Talence, France in
September 2018, scoring 9,126 at the final IAAF Combined
Events Challenge fixture of 2018.

Nationality: Great Britain & N.I.

“I’ve been waiting for this moment for a long time,” said
Mayer after becoming the first Frenchman to hold the
decathlon world record. “We live for moments like this
that are simply incredible. I couldn’t cry. I don’t have any
more tears left because I was crying so much before the
1,500m.”
Might another world record be on the cards in Doha? “I
don’t want to talk about scores. I just want to be world
champion again—so there is a lot of work to do.”
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Great Britain has been on the heptathlon podium in four
of the previous six IAAF World Athletics Championships,
winning gold in three of these occasions.
Another heptathlon medal might be in the pipeline in Doha
with Katarina Johnson-Thompson in great shape, having
set a personal best of 6,813 that trumps the winning score
from both the previous World Championships in London
and Olympic Games in Rio de Janeiro. Nafissatou Thiam, the
world and Olympic reigning champion, must be taking note
of the challenge lying ahead from the British heptathlete.
“I’m so happy I can say I’m over 6,800 points,” JohnsonThompson told The Telegraph after winning gold at Gotzis
Hypo-Meeting in May. “It’s been a big dream of mine so
hopefully it will just go up from here.”
“I’ve won a couple of championships not with the greatest

scores, but now I’m winning this with a decent score so it’s
another step forward in my career,” she added.
With European, Commonwealth, world indoor and world
junior titles already in her trophy cabinet, the British athlete’s
next big thing would be an international medal at the senior
level, and that is where the heptathlon gold medal at Doha
World Championships would come in.
“Now I just need medals. For sure, medals,” JohnsonThompson said of her coming goals as she gets ready to
compete in Doha with an eye on next year’s Tokyo Olympics.
The 26-year-old athlete realises that, due to the tough
competition, she must be at her absolute best if she were to
reach the podium.
“You do get bad performances and good performances.
Unfortunately, with the level the event is at at the minute,
a slip will cost you medals - even if it is just a small one because you have to be at your best,” Johnson-Thompson
told the BBC.
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WORLD CHAMPIONS SHOW
THEIR CLASS IN COACHING
CLINIC AT DOHA COLLEGE
Former athletes and gold medallists offer coaching
advice to youngsters in Qatar during visit as part of IAAF
World Athletics Championships Doha 2019
Sporting students in Qatar have been given a golden touch
to a training session with world champions visiting Doha
College to offer advice and inspire the next generation of
athletes in Doha.
The highly decorated team of former athletes, who have
collectively won nine World Championships medals, led a
specialist coaching session for aspiring students with long
jump world record holder Mike Powell helping youngsters to
recreate his record leap of 8.95 metres.
The two-time World Championships gold medallist was
joined by double-gold medallist Ashton Eaton, former high
jump world champion Stefan Holm and heptathlon doublesilver medallist Brianne Theisen- Eaton.
The four stars are visiting Qatar in ambassadorial roles for
the IAAF World Athletics Championships Doha 2019, where
they are taking in the local culture and supporting the
Championships which will see 24 more finals take place in
the remaining four days of the competition.
Offering advice on technique, training methods and longterm goals and vision, the athletes met pupils from both the
primary and secondary school of Doha College, with Mike
Powell commenting:
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“I coach college kids and I love it because these kids have
dreams and they’re trusting me to help them accomplish
their goals, so they’re making me part of their dream. I know
how much my coaches affected me and how much I love
them for what they helped me do. It is great to be here and
help give back the things that were given to me.
“I hope the kids here today can go home and tell their
parents they’ve had fun. That’s the main thing but also that
they want to work hard, but I hope they can go away and
believe in themselves. Anything is possible.”
Tabatha aged 16 at Doha College took part in the
coaching clinic, adding:
“It was really exciting to see the athletes in school, where we
come every day. They gave us great advice such as how to
deal with pressure and stress in sport. Having athletes from
across the world here at Khalifa Stadium is great. I’ve seen
the stadium grow and it’s amazing to have the competition
here.”
There is still time for fans to be a part of the IAAF World
Athletics Championships Doha 2019 with four evenings of
action remaining at Khalifa International Stadium, including
24 finals where world champions will be made.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
DECATHLON

Background
Decathlon is a combined men’s athletics event that
comprises 10 disciplines and covers the whole
range of athletics by featuring throwing, jumping
and running events. It is the men’s equivalent to
women’s heptathlon.
Decathlon originated as a pentathlon competition
in Ancient Olympics that consisted of long jump,
discus throw, javelin throw, sprint and wrestling.
The competition went through a series of
transformations until it landed in the Olympic
Programme in 1904 Olympics as an all-around
event. The current format of decathlon appeared
for the first time in 1912 Olympics.
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Decathlon has been a fixture at the IAAF World
Athletics Championships since the inaugural edition
in 1983.
RULES OF THE GAME
Contestants claim points when they compete in each
of the 10 disciplines and the winner is the athlete
who accumulates the highest score.
Decathlon takes place over two days; the first day
features 100m, long jump, shot put, high jump and
400m in that order, while the second day consists of
110m hurdles, discus, pole vault, javelin and 1,500m.
Athletes get a 30-minute break between the end of
an event and the beginning of the following one. They
also get three attempts in long jump, shot put, discus
throw and javelin throw, with the best score recorded
as the final score.

Barring a few exceptions, decathlon applies the same
rules as those in individual events. Athletes must
compete in the 10 events, and missing any one of
them results in disqualification.
If two competitors tie, victory goes to the athlete who
won more events. If the tie carries on, the contestant
with the highest number of points in any single event
is declared winner.
SPOTLIGHT
USA has largely dominated the event at Olympic
and world levels, winning 14 out of 24 possible
Olympic gold medals and nine out of 15 World
Championships gold medals.

Ashton Eaton won back-to-back Olympic medals in
2012 and 2016 and achieved the same feat at World
Championships 2013 and 2015. He was the second
athlete ever to break the 9,000-point barrier and was
the world record holder until Kevin Mayer broke it in
2018.
CURRENT WORLD CHAMPION
Kevin Mayer is the reigning world champion and the
current world record holder. The 27-year-old French
decathlete recorded 8,768 points in London to win the
World Championships before breaking Eaton’s record
last year in France where he recorded 9,126 points.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
HEPTATHLON

BACKGROUND
Heptathlon is a combined women’s event that
consists of seven disciplines and covers the whole
range of athletics. Sprints, middle and long running,
hurdles, jumps and throws are all represented in
the event.
The competition takes place over two days, with the
first day featuring 100m hurdles, high jump, shot
put and 200m in that order. Day two, meanwhile,
includes the long jump, javelin and 800m events.
Heptathlon was first introduced in the 1983 IAAF
World Athletics Championships in Helsinki before
making its Olympic debut the following year in Los
Angeles.
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Female athletes initially contested a pentathlon event
consisting of five track-and-field events starting at the
1964 Tokyo Olympics before the event was expanded
by the additions of javelin and 800m.

Scores are granted based on numerical performance
rather than the finishing position, meaning that
an athlete needs to keep her performances at top
standard if she were to reach the podium.

Joyner-Kersee’s record score of 7,291 that she set
while winning her first Olympic gold in Seoul remains
unbroken. She also has the six best heptathlon scores
of all time.

RULES OF THE GAME

If two competitors draw after the seven events,
victory goes to the athlete who won more events.

CURRENT WORLD CHAMPION

Contestants earn points by competing in each of
the seven disciplines, with the winner being the
competitor securing the highest points.
The rules are generally the same as in the seven
individual events but there are a few exceptions.
For instance, athletes are allowed two false starts in
running instead of one.

SPOTLIGHT
Jackie Joyner-Kersee: the U.S. track-and-field athlete
is an icon of heptathlon, having followed her silver
medal at the 1984 Olympics with two golds in 1988
and 1992. She also won two gold medals at the 1987
and 1993 World Championships.

Nafissatou Thiam is the reigning world champion
thanks to her gold medal at IAAF World Athletics
Championships London 2017.
The 25-year-old Belgian’s World Championships score
of 6,784 followed the 6,810 she managed when she
won gold in the 2016 Rio Olympic Games.

Heptathlon equipment is the same as in individual
events. Athletes must compete in the seven events,
and missing any of them results in disqualification.
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دليلك إلى ألعاب القوى:
السباعي

نبذة عن اللعبة
السباعي هو مسابقة ألعاب قوى خاصة للسيدات تتكون من سبع تخصصات
رياضية مختلفة ،و ُتغطي كامل مجموعة ألعاب القوى ،حيث تتضمن سباقات
السرعة ،والجري للمسافات المتوسطة ،وسباق الحواجز ،والوثب ،والرمي.
ُتقام المسابقة على مدى يومين متتاليين ،حيث يتضمن اليوم األول سباق 100
متر حواجز ،والوثب العالي ،وسباق  200متر على هذا الترتيب ،أما اليوم الثاني،
فيتضمن الوثب الطويل ،ورمي الرمح وسباق  800متر.
ظهر السباعي ألول مرة في النسخة األولى من بطولة العالم أللعاب القوى
التي أُقيمت في هلسنكي عام  ،1983قبل أن تندرج ألول مرة في األلعاب
األولمبية في العام التالي في لوس أنجلوس.
كانت السيدات في الماضي يتنافسن في الخماسي الذي يتألف من خمس
تخصصات رياضية والذي أضيف ألول إلى البرامج األولمبي في دورة طوكيو 1964
قبل أن تتوسع المسابقة بإضافة رمي الرمح وسباق  800متر.

 40البرنامج اليومي

قوانين اللعبة
تجمع المتسابقات النقاط من خالل المنافسة في كل من التخصصات السبعة،
والفائزة هي المتنافسة صاحبة أعلى مجموع من النقاط.
تتشابه قواعد السباعي بشكل عام مع تلك الخاصة بكل من السبع تخصصات
على حدة ،إال أنه توجد بعض االستثناءات فعلى سبيل المثال يسمح
للمتسابقات بمحاولتين في االنطالق في مسابقة الجري بد ًال من واحدة.
وتستخدم مسابقة السباعي نفس المعدات واألدوات كما في المسابقات
الفردية وعلى المشاركات التنافس في جميع التخصصات التي يتضمنها السباعي
ويتم إقصاء الالعبة إذا فوتت إحداها.
ُتمنح الدرجات بناءً على النتائج الرقمية للمتسابقات في كل فعالية وليس الترتيب
في نهاية كل منها ،مما يعني أنه على المتسابقة الحفاظ على أدائها على أعلى
مستوى من أجل الوصول إلى منصة التتويج.
وفي حال تعادل متسابقتين بعد إكمالهما للمنافسات السبع يكون الفوز من
نصيب الفائزة بأكبر عدد من المنافسات.

تحت دائرة الضوء
جاكي جوينر كيرسيُ :تعتبر العبة ألعاب القوى األمريكية أيقونة في رياضة السباعي،
فبعد أن أحرزت الفضية في دورة األلعاب األولمبية  ،1984حققت ميداليتين
ذهبيتين في دورتي  1988و ،1992كما فازت بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم
أللعاب القوى عامي  1987و.1993

ولم تتمكن أية العبة حتى اآلن من كسر الرقم القياسي ( )7291الذي سجلته جوينر
كيرسي وفازت بفضله بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها في العاصمة الكورية الجنوبية
سيول ،كما أنها صاحبة أفضل ستة مجموع درجات في مسابقات السباعي في تاريخ
اللعبة.
بطلة العالم الحالية
تتربع البلجيكية نافيساتو ثيام على عرش السباعي حالي ًا بفضل الميدالية الذهبية التي
أحرزتها في بطولة العالم أللعاب القوى في لندن .2017
وجاء هذا الفوز الذي حققته بنتيجة ( )6784ليضيف إلى الذهبية التي فازت بها صاحبة الـ
 25عام ًا في دورة األلعاب األولمبية ريو  2016بنتيجة (.)6810
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دليلك إلى ألعاب القوى:
العشاري

نبذة عن اللعبة
سباق العشاري هو مجموعة من سباقات ألعاب القوى للرجال ويضم 10
تخصصات رياضية مختلفة تغطي كامل فروع ألعاب القوى من الرمي ،والقفز،
والجري ،ويعادله سباق السباعي بالنسبة للسيدات.
نشأ سباق العشاري كمنافسة خماسية في األلعاب األولمبية القديمة وكانت
تتألف من الوثب الطويل ،ورمي القرص ،ورمي الرمح ،والجري ،والمصارعة.
مر العشاري بسلسلة من التحوالت حتى تم إدراجه في البرنامج األولمبي
ألولمبياد  1904كسباق متعدد التخصصات ،أما الشكل الحديث للعشاري فقد
ظهر ألول مرة في أولمبياد .1912
ودخل سباق العشاري كمنافسة أساسية في بطولة العالم أللعاب القوى منذ
نسختها األولى عام .1983
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قوانين اللعبة
يحصد المتسابقون النقاط حين يتنافسون في كل من التخصصات العشرة والفائز
هو صاحب أعلى مجموع من النقاط.
يُقام السباق على مدى يومين ،حيث يضم اليوم األول سباق  100متر ،والوثب
الطويل ،ورمي الجلة ،والوثب العالي ،وسباق  400متر بذات الترتيب ،بينما يضم
اليوم التالي سباق  110متر حواجز ،ورمي القرص ،والقفز بالزانة ،ورمي الرمح،
وسباق  1500متر.
يحصل الرياضيون على استراحة لمدة  30دقيقة بين نهاية كل منافسة وبداية
المنافسة التالية ،كما يحصلون على ثالث محاوالت في كل من الوثب الطويل،
ورمي الجلة ،ورمي القرص ،ورمي الرمح ،وتحتسب أفضل نتيجة من المحاوالت
الثالث كنتيجة نهائية.
ً
منفصلة إال من بعض
ُتطبق في العشاري ذات القوانين الخاصة بمنافساتها
االستثناءات ،وعلى الرياضيين التنافس في جميع التخصصات إذ يؤدي عدم
التنافس في إحداها إلى خروج الرياضي من كامل السباق.

إذا تعادل اثنان من المتسابقين يكون الفائز هو المتسابق الذي فاز بأكبر عدد من
التخصصات ،وإذا استمر التعادل يكون الفائز هو صاحب أعلى مجموع من النقاط في
أحد التخصصات.
تحت دائرة الضوء
تتربع الواليات المتحدة األمريكية على عرش سباق العشاري في األلعاب األولمبية
وبطوالت العالم ،حيث حصدت  14من أصل  24ميدالية ذهبية في األلعاب األولمبية
و 9من أصل  15في بطوالت العالم.

أحرز األمريكي أشتون إيتون الميدالية الذهبية في أولمبياد  2012و 2016كما أحرز
الذهبية في بطولتي العالم  2013و ،2015وكان ثاني رياضي يكسر حاجز الـ 9000
نقطة ،كما كان صاحب الرقم القياسي العالمي حتى كسره الفرنسي كيفن ماير في
.2018
بطل وبطلة العالم الحاليين
يُعتبر كيفن ماير بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي حالي ًا ،حيث حقق الفرنسي
البالغ من العمر 27رقم ًا قدره  8768نقطة في بطولة العالم بلندن ليفوز باللقب ،ثم
تمكن العام الماضي في فرنسا من كسر رقم إيتون مسج ًال  9126نقطة.
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أبطال العالم يقدمون نصائح من
ذهب لتالمذة مدرسة كلية الدوحة
حظي الطالب من ذوي المؤهالت الرياضية الواعدة في قطر بفرصة العمر في الحصول
على نصائح ذهبية أثناء جلسة تدريبية قدمها أبطال عالميون أثناء زيارتهم لمدرسة
كلية الدوحة لتشجيع جيل جديد من الرياضيين في قطر.
قدم عدد من أبطال العالم السابقين الذي حصدوا فيما بينهم تسع ميداليات في
بطولة العالم جلسة تدريب خاصة للطالب الطموحين ،وكان من بينهم مايك باول
صاحب الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل والفائز بميداليتين ذهبيتين في
بطولة العالم ،حيث ساعد الطالب على تكرار قفزته القياسية البالغة  8.95متر.
ورافق باول في الجلسة آشتون إيتون صاحب الميداليتين الذهبيتين ،وبطل العالم
سابق ًا في الوثب العالي ستيفان هولم ،وبرايان تيسين إيتون الفائزة بميداليتين
فضيتين.
تأتي زيارة النجوم األربعة لقطر كجزء من عملهم كسفراء لبطولة العالم أللعاب القوى
الدوحة  ،2019والتي تتضمن أيض ًا مشاركتهم في المبادرات المجتمعية الثقافية كدعم
للحدث الرياضي األكبر في الشرق األوسط والذي سيشهد  24نهائي ًا في آخر أربعة أيام
من البطولة.

الحقيقة في أن يعملوا بجد .وأتمنى أن تنمو لديهم ثقة كبيرة بقدراتهم وبأنه ال شيء
مستحيل”.
شاركت تاباثا ( 16عام ًا) الطالبة في مدرسة كلية الدوحة في الحصة التدريبية ،وعن
تجربتها تقول“ :لقد كان رائع ًا أن نحظى بفرصة رؤية أبطال عالميين في المدرسة التي
نأتي إليها كل يوم .لقد قدموا لنا نصائح مهمة في كيفية التعامل مع الضغط والتوتر
في الرياضة .من الرائع أن يأتي أبطال من حول العالم إلى استاد خليفة الدولي ،ومن
المذهل رؤية االستاد ينمو ليستضيف بطوالت كبرى كهذه هنا في الدوحة”.
وال تزال الفرصة متاحة أمام المشجعين ليكونوا جزء ًا من بطولة العالم أللعاب القوى
الدوحة  2019التي ستختتم بعد أربعة أيام والتي ما زالت في جعبتها المزيد من
المنافسات من ضمنها  24نهائي ًا في استاد خليفة الدولي الذي سيشهد تتويج المزيد
من أبطال العالم.

والتقى الفريق بتالميذ المرحلة االبتدائية والثانوية في مدرسة كلية الدوحة حيث
قدموا لهم إرشادات في التكتيكات وطرق التمرين ،والرؤية واألهداف التي عليهم أن
يضعوها لمستقبلهم.
وحول هذه التجربة ،علق باول بقوله“ :أحب تدريب األطفال والشباب ألن لديهم
أحالم ًا ويثقون بأنني سأساعدهم لتحقيقها ،لذا فهم يجعلونني جزء ًا من أحالمهم.
في بشكل كبير لذا أكن لهم كل الحب واالحترام فقد
لقد أثر المدربين الذي دربوني ّ
ساعدوني كثير ًا .سعيد بوجودي هنا ألرد الجميل لقاء ما حظيت به من قبل”.
وأضاف قائ ًال“ :أتمنى أن يكون األطفال قد استمتعوا اليوم وأن يحكوا ألهاليهم عن
هذه التجربة ،هذا ما يهم ،لكن األهم من هذه الجلسة هو أن تكون لديهم الرغبة
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نجوم مونديال الدوحة:
كاتارينا جونسون طومسون

زووم:
كيفن ماير
اسمي :كيفن ماير
أمثل :فرنسا
أتنافس في :سباق العشاري
ولدت في 10 :فبراير 1992
أبرز إنجازاتي:
 بطولة العالم: oذهبية :لندن 2017
 األلعاب األولمبية oفضية :ريو دي جانيرو 2016
 صاحب الرقم القياسي العالمي حالي ًاهل تعلم؟
بعيد ًا عن المنافسات ،يعشق كيفن علم الفلك ،وعن ذلك يقول« :منذ أن
شاهدت فيلم  Interstellarأصبحت مهتم ًا بمراقبة السماء في الليل ،وتو ّلد لديّ
فضول كبير لمعرفة ما يحدث في السماء .لدي تليسكوب في المنزل ،وقرأت أيض ًا
بعض الكتب التي توضح ماذا يدور في السماء .أكثر ما يثير اهتمامي هو الثقب
األسود ،فهو غامض وغريب ،وأحب أن أعرف عنه أكثر .إذا أردت أن أكون كوكب ًا
ضمن المجموعة الشمسية ،فسأكون بالتأكيد كوكب األرض ،بينما سيكون
آشتون إيتون كوكب المريخ ألنه رياضي من عالم آخر!».
ماذا قالوا؟
حطم ماير الرقم القياسي العالمي في سباق العشاري في لقاء ديكاستار تالنس
قرب بوردو بفرنسا في سبتمبر  2018عندما سجل  9126نقطة وأصبح بذلك أول
فرنسي يحمل الرقم القياسي العالمي في العشاري ،وفي تعليقه على هذا اإلنجاز
قال« :لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ مدة طويلة! نعمل جميع ًا بجد ونتدرب
كثير ًا لنعيش هذه اللحظات الرائعة ،لم أستطع البكاء حينها ألنه لم يعد لدي
دموع فلقد بكيت كثيرًا قبل سباق ال  1500متر».
وبسؤاله ما إذا سينجح في تسجيل رقم قياسي عالمي في بطولة 2019؟ أجاب:
«ال أريد التحدث عن النتائج ،أريد فقط أن أكون بطل العالم مرة أخرى ،وهناك
الكثير للقيام به من أجل تحقيق ذلك».

التخصص :السباعي
الجنسية :المملكة المتحدة
وصلت بريطانيا إلى منصة التتويج في السباعي في أربع من أصل آخر ست نسخ من
بطولة العالم أللعاب القوى ،وفازت بالذهبية في ثالث منها.
وقد تكون البالد في طريقها للفوز بميدالية أخرى في نسخة هذا العام بالدوحة عن
طريق كاتارينا جونسون طومسون التي تستعد بكل ما لديها لتحقيق إنجاز آخر باسمها
بعد أن حققت مؤخرًا أفضل رقم شخصي لها ( )6813والذي يتفوق على الرقم الفائز
في بطولة العالم في لندن واأللعاب األولمبية في ريو دي جانيرو ،لذا سيتعين على
نافيساتو ثيام بطلة العالم واألولمبياد أن تستعد جيد ًا للتحدي الذي ينتظرها من قبل
البريطانية.
وقالت جونسون طومسون لصحيفة التليغراف بعد فوزها بالميدالية الذهبية في لقاء
جوتزس هايبو في شهر مايو“ :أنا سعيدة للغاية بأنني حققت أكثر من  6800نقطة،
فلقد كان هذا اإلنجاز حلمً ا كبيرًا بالنسبة لي ،لذا آمل أن أحقق المزيد” .وأضافت ً
قائلة:
“لقد فزت ببطولتين ولكن ليس بأعلى النقاط ،ولكني اآلن أفوز وأحقق رقم ًا جيد ًا وهذه
خطوة أخرى رائعة في مسيرتي الرياضية”.
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وبعد أن أحرزت لقب بطوالت أوروبا والكومنولث وبطولة العالم داخل الصاالت
وبطوالت العالم الشباب ،ستكون الخطوة الكبيرة التالية للبطلة البريطانية هي الفوز
بميدالية عالمية في فئة الكبار ،وهو ما ستسعى إلى تحقيقه في الدوحة.
وعن أهدافها التالية قبيل استعداداتها لمونديال الدوحة ودورة طوكيو التي ستليها،
تقول طومسون“ :ما أريده اآلن هو بالطبع إحراز الميداليات”.
وتدرك الرياضية البريطانية ابنة الـ  26عامً ا أن المنافسة الشرسة في السباعي تعني
أنها يتعين عليها أن تكون في قمة أدائها لكي تحافظ على فرصها في الوصول إلى
منصة التتويج.
وفي تصريح لشبكة بي بي سي ،قالت جونسون طومسون“ :من الطبيعي أن تؤدي
أحيان ًا بشكل سيء وأحيان ًا بشكل جيد ،ولكن لألسف مع المستوى العالي من
التنافسية الذي وصل إليه السباعي حالي ًا فإن أي زلة مهما كانت صغيرة قد يكون ثمنها
ميدالية ألنك يجب أن تكون في أفضل حاالتك”.
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رياضيون بالوراثة :أشقاء يتنافسون في
مونديال الدوحة
رينو وفالينتين الفيلني (فرنسا – القفز بالزانة)

جوناثان وكيفين وديالن وأوليفيا بورلي (بلجيكا – سباق المسافات القصيرة)

في رصيد رينو ،الشقيق األكبر ،ميداليتين أولمبيتين ،وهو صاحب الرقم القياسي
العالمي الحالي في القفز بالزانة في الصاالت المغلقة ،كما أحرز النجم الفرنسي البالغ
من العمر  33عام ًا لقب بطولة العالم ثالث مرات ،باإلضافة إلى العديد من الميداليات
من البطوالت الدولية األخرى.

تضم أسرة بورلي أربعة رياضيين يتولى والدهم ،وهو رياضي سابق كذلك ،تدريبهم.
أحزرت أوليفيا ،التي كانت حاملة العلم البلجيكي في أولمبياد ريو دي جانيرو واعتزلت
بعد مشاركتها في هذه الدورة ،الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين  2008في سباق
 100متر تتابع.

أما شقيقه األصغر ،فالينتين ،فيحمل الميدالية الذهبية من دورة األلعاب الفرانكفونية
 ،2013كما مَ ّثل بالده في العديد من البطوالت األوروبية وبطوالت العالم وآخرها
بطولة العالم الجارية حالي ًا بالدوحة والتي وصل فيها إلى النهائي.

ويتخصص جوناثان وكيفين ،وهما توأمان متطابقان ،إلى جانب شقيقهما ديالن في
سباقي  400متر و 400متر تتابع ،وكان الثالثي من ضمن الفريق الفائز ببطولتي أوروبا
 2016و ،2018باإلضافة إلى بطولة أوروبا داخل الصاالت المغلقة  2015و.2019

هينريك وفيليب وجايكوب إنجبريغتسين (النرويج  -سباق المسافات
المتوسطة)
يتنافس األشقاء النرويجيون الثالثة في سباق المسافات المتوسطة ويبلغ الفارق
بين أكبرهم وأصغرهم  10سنوات .وقد حصل كل منهم على لقب بطولة أوروبا في
سباق الـ  1500متر خالل مسيرته الرياضية ،حيث فاز هينريك بالميدالية الذهبية في عام
 ،2012وفيليب في عام  ،2016أما جايكوب فقد حقق اللقب كأصغر بطل أوروبي في
هذا السباق عندما فاز بالمركز األول في نسخة عام  2018من البطولة .الجدير بالذكر أن
والد االشقاء الثالثة ،جيرت ،هو من يشرف على تدريبهم.

كما أحرز التوأم جوناثان وكيفن الميدالية الذهبية في البطولة األوروبية أللعاب القوى
 2012في هيلسنكي ،والميدالية الفضية في بطولة العالم أللعاب القوى داخل الصاالت
الدوحة .2010
ومن المنتظر أن تشهد بطولة العالم بالدوحة مشاركة كيفن وديالن في فريق بلجيكا لـ
 400متر تتابع يوم السبت ،اليوم قبل األخير للبطولة.

وشارك الثالثي في نهائي سباق  5000متر في الدوحة حيث أنهى جايكوب ( 19عام ًا)
السباق في المركز الخامس متقدم ًا على شقيقيه.
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الدوحة  2019باألرقام
  2043رياضي  210دولة مشاركة  192ميدالية  49منافسة مختلفة  24جالية مختلفة تقدم عروض ًا في منطقة الجمهور  1مليار مشاهد يتابعون البطولة  3690متطوع مسجل في البطولة  30متطوع دولي  37رياضي مشارك يدافعون عن ألقابهم  30رياضي مشارك فازوا بجوالت من الدوري الماسي لعام 2019 60 -ألف دوالر :الجائزة المالية المقدمة للفائز بالميدالية الذهبية في المسابقات الفردية
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هل تعلم؟

سؤال اليوم
()1

ما هي المسافة المعتمدة للحارة الداخلية في مضمار 		
الجري الرسمي في الهواء الطلق؟
 400متر
200متر
300متر
280متر

)2

يختلف سباق المشي عن سباق الجري في أنه يجب أن
تبقى قدم واحدة على اتصال مع األرض طوال وقت 		
السباق .وعدم القيام بذلك يعرف باسم؟
ضرب
جري
خطأ
رفع

()3

أي من الالعبات فازت بـ  17ميدالية في بطولة العالم،
بما فيهم  12ذهبية؟
ميرلين أوتي
دينا آشر سميث
كاثي فريمان
أليسون فيليكس

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

( : )4سباق العشاري للرجال هو مسابقة شاقة تضم عشر
مسابقات ألعاب قوى تقام على مدار يومين .أي ًا مما 		
يلي غير مُ درج في العشاري للرجال؟
 200 .1متر
 .2رمي الجلة
 .3الوثب العالي
 .4رمي الرمح
()5
.1
.2
.3
.4
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من كان الفائز في موسم الدوري الماسي  2019في 		
سباق  1500متر للسيدات؟
جينزيبي ديبابا (إثيوبيا)
لورا موير (بريطانيا)
سيفان حسن (هولندا)
ويني نانيوندو (أوغندا)

شاهد أكثر من سبعة ماليين شخص عدّاءة  400متر االسترالية كاثي فريمان
عندما أحرزت الميدالية الذهبية األولمبية على أرضها في أولمبياد سيدني عام 2000
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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
الخميس  3أكتوبر ( 6:00-8:00مساءً )
PERFORMANCE

COMMUNITY

ستقدم الفرقة الروسية رقصة التوبوتوشكي التقليدية

روسيا

لن تستطيع أن تقف ساكن ًا عندما تنطلق هذه الفرقة الجامايكية على المسرح وتعزف أغنياتها التقليدية

جامايكا

مغنيين وعازفين من النيبال سيقدمون عرض ًا ممزوج ًا بالرقصات التقليدية

نيبال

عرض الرقص الفلكلوري المغربي

المغرب

ستقدم الفرقة الباكستانية رقصات األتان والهوجامالو التقليدية

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

المسابقة

االنطالق ساعة/دقیقة

الدور

M

 100م العشاري

16:35

W

رمي الجلة

16:45

W

 100م حواجز /السباعي

17:05

ا+ب

M

الوثب الطويل /العشاري

17:30

الدور 1

W

 1500م

17:35

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا

W

رمي القرص

18:00

ا+ب

W

الوثب العالي /السباعي

18:15

الدور 1

W

 5000م

18:25

ا+ب

M

رمي الجلة /العشاري

18:50

ﺗﺻﻔﯾﺎت ب

W

رﻣﻲ اﻟﻘرص

19:25

ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

 110م حواجز

20:05

ا+ب

W

رمي الجلة /السباعي

20:30

ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

 400م

20:35

ا+ب

M

الوثب العالي /العشاري

20:40

ﻧﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

W

 400م ﺣواﺟز

21:05

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

رمي المطرقة

21:40

W

 200م السباعي

21:50

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

W

 200م

22:35

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

M

 110م حواجز

22:55

M

 400م العشاري

23:15

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا+ب
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أربعة أحداث مش ّوقة ال ينبغي تفويتها
في اليوم السابع
توشك منافسات بطولة العالم أللعاب القوى  2019على اختتام فعالياتها
حيث يشهد اليوم السابع منها توزيع أربع ميداليات ذهبية.
السباعي والعشاري ،وفي ظل
وبينما تسدل البطولة الستار على منافسات ُ
تزايد الضغوطات وارتفاع مستويات اإلرهاق ،تتحول ّ
كل مرحلة من المنافسة
إلى نهائي ّ
مصغر .فال يُمكن لرياضي أن يحصل على الميدالية الذهبية في هذه
المنافسات متعددة التخصصات بفوزه بأحد التخصصات فحسب ،في حين قد
تتالشى فرص فوزه بالميدالية بمجرد خسارته بتخصص واحد فقط.
وال مجال أمام الرياضيين المتنافسين في بطولة العشاري لإلخفاق في تحدي
القفز بالزانة الذي قد يكون بمثابة اللغم الذي يجب عليهم الحذر منه ،وال ب ّد
لهم كذلك أن يتجنبوا ارتكاب ثالث مخالفات متتالية خالل مسابقة الوثب
الطويل.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن اختتام منافسات البطولتين بعد منتصف الليل فرض
على الجهات المنظمة القيام ببعض التعديالت على قواعد المنافسة .وعوض ًا
عن تنظيم منافسات السباعي والعشاري على مدى يومين متتالين ،تنص
القوانين الحالية على ضرورة اختتام منافساتها على امتداد فترتين متتاليتين
من  24ساعة.
كما يشهد اليوم السابع حسم منافسات رمي الجلة و 400متر سيدات.
أيّ من رياضيي السباعي والعشاري ينهي اليوم الثاني بقوة؟
يعتمد ّ
كل من المتنافسين تكتيك ًا مختلف ًا خالل هذه المنافسات بناء على
تمكنه وقوّته في ّ
مدى ّ
كل من هذه التخصصات .وغالب ًا ما يقومون بتوزيع
جهدهم على مدى اليومين إذ يتسم أداء الجميع بالقوة في المجمل خالل
اليوم األول ،بينما يبدأ المشاركون بالخروج من نطاق المنافسة تاركين
المجال مفتوح ًا لألفضل من بينهم للفوز بالميدالية مع انتهاء اليوم الثاني من
المنافسات.
يتكون اليوم الثاني في العشاري من سباق  110متر حواجز ورمي القرص
والقفز بالزانة – والتي تمثل الخيط الرفيع بين الفوز والخسارة على حد سواء
– ورمي الرمح وسباق  1500متر.

ُتعتبر الصينية غونغ لياو  -المدافعة عن لقبها  -السيدة الوحيدة التي نجحت
في تجاوز حاجز العشرين متر هذا العام ( 20.31م في نهائي الدوري الماسي).
ً
وصيفة لتشايس إيلي التي فازت عليها
خسرت غونغ مرة واحدة عندما حلّت
على أرضها خالل جولة شنغهاي من الدوري الماسي.
ويبدو ّ
بأن هاتين االثنتين  -إلى جانب األلمانية المخضرمة كريستينا
شفانيتس  -سيحجزان مكان ًا لهما على منصة توزيع الميداليات .ولكن هناك
دائم ًا مجال للمفاجآت!
آخر سباقات الجري وأكثرها حماسة
قد يكون نهائي  400متر للسيدات هو النهائي الوحيد في مسابقات
ً
منافسة أسطورية بين شوناي
المضمار خالل اليوم السابع ،ولكنها ستكون
ميلر-أويبو وسلوى عيد ناصر .وبناءً على األداء الذي شهدناه في المضمار،
فمن الصعب أن نتوقع فوز أحد خارج هذين االسمين ،على الرغم من بروز
أسماء مثل بطلة العالم فيليس فرانسيس وواديلين جوناثاس وشيريكا
جاكسون للفوز بالبرونزية على األقل.
ومن الناحية الفنيةُ ،تعيدنا هذه المنافسة المحتدمة بين االسمين الكبيرين
إلى مالمح اعتدنا عليها سابق ًا في المنافسات بين ماري جوزيه بيريس وكاثي
فريمان .إذ تتمتع ميلر-أوبو بقامة طويلة وأسلوب هادئ ،بينما تتسم عيد
ناصر بجسم أقصر وأكثر نشاط ًا ولكن بخطوات أوسع على نحو قد ال يتناسب
مع قامتها القصيرة نسبي ًا.
ولكن ما أظهرته فيليس فرانسيس حتى اآلن من الهدوء قد ال يكون سوى
مجرد مناورة لنيل البطولة .ولذلك قد نشهد مفاجأة ما ونراها تحتفظ بلقبها.
المضي قدم ًا نحو النهاية
تستمر اليوم منافسات أربعة من الفعاليات نحو مراحلها النهائية ،حيث
نشهد الجولة األولى من سباق  1500متر رجال ونصف نهائي سباق 1500
للسيدات والجوالت التأهيلية لمنافسة رمي الجلة للرجال والقفز الثالثي
للسيدات.

وينطلق اليوم الثاني من بطولة السباعي بمنافسات الوثب الطويل ويختتم
بسباق  800متر بينما تجري منافسات رمي الرمح خالل اليوم .وفي حال
نجحت ٌّ
كل من نافيساتو ثيام وكاتارينا جونسون تومسون في تجنب أي
كوارث حتى نهاية المنافسات ،فنحن أمام منافسة ملحمية بين هاتين
الرياضيتين.
من يرميها أبعد من غيره؟
يكمن جمال رمية الجلة في تفاوت الجهد المبذول لتحريك الكرة المستديرة
الثقيلة ،والتي يبلغ وزنها  4كغ لدى السيدات و 7.26كغ لدى الرجال ،على
امتداد مسافة قصيرة نسبي ًا مما يجعلها منافسة كالسيكية الستكشاف
السيدات والرجال األقوياء على حد سواء.
اليوم هو دور السيدات للتتويج بالميدالية الذهبية في رمي الجلة ،بينما يخوص
الرجال المنافسات التأهيلية فحسب.
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استاد خليفة الدولي
حقائق تاريخية

أبرز المميزات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دحالن الحمد
مدير عام اللجنة المحلية المنظمة
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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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