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QOC President’s Welcome Note

Qatar is a nation passionate about sport and that passion is reflected through the growth 
and development of aquatic sports over the last decade.
Qatar first hosted international aquatic events at the ground breaking 2006 Asian 
Games, which provided a catalyst for our hosting of further FINA events, including the 
annual FINA World Cup from 2012 and the hugely successful 2014 FINA World Swimming 
Championships (25m). 

Major sporting events are a powerful tool for capturing the attention of new audiences, 
inspiring new athletes and increasing sports participation and this can be seen through 
the growth of swimming to become Qatar’s second highest participation sport and the 
emergence of a new generation of talented Qatari athletes who are competing on the 
global stage. 

We are delighted that this is set to continue further through Qatar’s hosting of the 2023 
FINA World Championships – the first time that FINA’s flagship event will be hosted 
in the Middle East. We are committed to combining our experience of hosting major 
aquatic events with our warm hospitality and sporting passion to stage a successful and 
memorable event that will enable aquatics to grow and prosper across the whole region 
and cement a true legacy for the sport.

Supporting and contributing to the global development of sport and olympic movement is 
a fundamental part of the QOC’s vision and we hope that you enjoy reading more about this 
over the pages ahead.

We will once again be hosting the FINA World Cup in September 2017 and we look forward 
to uniting the world of swimming in Doha for another enjoyable and memorable event.

Joaan bin Hamad Al Thani 
President, Qatar Olympic Committee
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QOC Secretary General’s Message

On behalf of the Qatar Olympic Committee (QOC), we are delighted to welcome 
you to the Qatar Swimming Association (QSA) Magazine, which we believe 
highlights the very best of the Qatari sporting spirit.

The QOC recognises the indelible contribution the QSA along with their many 
other counterparts have made to the successful development of sport in our 
country. We would also like to extend particular thanks and appreciation for 
the relentless efforts of the QSA in spearheading the growth of swimming to 
become Qatar’s second most popular sport. The results of the progress that 
has been made are showcased in this publication. 

The many successful aquatic events and sporting victories of recent years 
stand as a testament to the hard work and dedication of the managers, coaches, 
volunteers and many others who have contributed so selflessly to the growth 
of aquatic sports in Qatar. 

We sincerely hope that aquatics in Qatar will continue to grow from strength to 
strength in the future, and our athletes will continue to make our nation proud.

We wish you all the best of luck.

Dr. Thani Al-Kuwari
Secretary General, Qatar Olympic Committee
Vice Chairman, 20th FINA World Championships & World Masters Organizing 
Committee 

Message from FINA president

Over the last years, Qatar in particular is considered 
a pivotal scenario for the development of elite sport 
competition. This is particularly true concerning the 
organisation of Aquatic events in the country, with the 
associated successes related to this strategy. 

This was made possible thanks to a massive investment 
in Sport, the creation of superb facilities capable of 
stimulating not only the local youth, but also the 
most renowned athletes of the five continents. If 
these magnificent venues have an essential role in 
development, they are also used to host great events. 
The 2006 Asian Games in Doha were a memorable 
example of how the synergies between great facilities, 
proper funding and technical know-how are used for the 
benefit of Sport.

In 2009, in the top-quality facilities used for the 
continental showcase, was brilliantly held one leg of 
the FINA Diving World Series, and in 2014, in December, 
Qatari people had the opportunity to cheer the best 
competitors of the planet at the 12th edition of the 
FINA World Swimming Championships (25m), held in 
Doha. This event represented a huge step forward in 
the enhancement of Aquatics in the country. Moreover, 
along with these Championships, the third edition of the 
FINA World Aquatics Convention also took place in Doha. 
Finally, since 2012, Doha is a proud host of one of the 
legs of the FINA Swimming World Cup. 

In six years’ time, in 2023, our International Federation 
will host its main event, the FINA World Championships 
(with our six aquatic disciplines) in Doha. This is the 
maximum possible consecration for a nation in its 
partnership with FINA – more than 2’000 of the best 
aquatic athletes of the world will create a memorable 
Aquatic Festival in Qatar!

This vitality and will to host great events in the region is 
accompanied by concrete field actions to develop sport 
in the schools and to generate more participation of the 
Middle East youth in physical activities. Elite competition 
achieves its full potential when is able to generate “Sport 
for All”. 

This is one of FINA’s major goals and the Qatari 
authorities have understood this policy quite well. FINA 
is proud to be associated with this recent development 
and will maintain its full support to the organisation of 
its prestigious events in Qatar, a true worldwide hub of 
Sport in the 21st century.

Dr. Julio C. Maglione
FINA President
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QSA President’s Welcome Note 

Welcome to the first edition of the Qatar Swimming 
Association (QSA) Magazine. Many people in our home 
country and around the world do not realise that aquatics 
sports are highly popular in Qatar and are ranked among 
the most popular sports in the country. 

Through the pages of this publication, we aim to 
showcase the very best of Qatari aquatics sports and 
highlight the Association’s great achievements in this 
realm, including successful events, previews of future 
tournaments and the significant accomplishments of 
some of our athletes.

The QSA is honoured to host all manner of aquatics 
sports events in Doha and to bring together athletes 
from around the world and to further contribute to the 
efforts of the State of Qatar in sports development, at a 
local and international level.

Under the patronage of the Qatar Olympic Committee 
(QOC) and working alongside International Swimming 
Federation (FINA), the QSA is dedicated to promoting 
swimming excellence in Qatar by developing all aquatics 
sports to their highest potential, both in the country and 
beyond.

Khaleel Al Jabir
President, Qatar Swimming Association
Executive Director, 20th FINA World Championships & 
World Masters Organizing Committee   

Photo credit “Getty Images”
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In the past few decades, the State of Qatar has 
embraced the advancement of sport as a key pillar 
in its development, and driven by the Qatar Olympic 
Committee (QOC), our country has staged multiple 
international, regional and national events, which has 
raised the profile of sports here significantly.

Sport is a vital component of the Qatar National Vision 
2030 (QNV 2030), a comprehensive strategy towards 
the Qatar of the future. One of the principle directives 
of the QNV 2030 is to “develop a spirit of tolerance, 
constructive dialogue and openness towards others” 
and Qatar recognises physical activity as an important 
means to achieve this aim. 

Qatar Sports Day, the annual public holiday encouraging 
physical activity, is a great example of how sports have 
identified as a primary source of national wellbeing. Qatar 
believes that sport teaches integrity to young people 
and invokes their passion, provides them something to 
dream for and offers them positive role models – such as 
Qatari sprinter Dalal Mesfer Al-Harith and 2016 Olympic 
silver medallist high jumper Mutaz Essa Barshem.

Considerable economic activity in Qatar revolves around 
sports and apart from just the participants, provides 
opportunities for involvement on many levels. The QOC is 
also investing in sports as a driving force in Qatar and by 

These include the forthcoming 2018 FIG Artistic World 
Gymnastics Championships; the 2019 IAAF World 
Championships in Athletics; the 2022 FIFA World Cup; 
and the 2023 FINA World Championships and World 
Masters Championships. 

For Qatar, the benefits that we can take and the exposure 
gained from hosting events are many. With every major 
event in which Qatar’s residents participate – either 
as athletes, organisers, sponsors, media, volunteers or 
spectators – the inherent positive legacies are infused into 
our national identity. This includes true sportsmanship, 
warm hospitality and pushing performance levels as 
well as aspiring young Qatari athletes, who get to see 
the world’s most talented at home and who may one day 
be able emulate their success.

Major sporting events have a strong economic incentive 
too, contributing to GDP, providing entrepreneurial 
opportunities, employment and sponsorship potential 
across all business sectors. One of these is tourism, 
which can benefit immeasurably from major sporting 
events hosted by the country.

For Doha, its standing as a global sporting hub and its 
sporting spirit is further enhanced with every successful 
event, placing us ever more firmly on the world sporting 
map. This reputation also improves Qatar’s prominence 
as a country internationally, communicating its positive 
values worldwide. When it comes to sporting ambition 
for the State of Qatar, the sky is well and truly the only 
limit. 

providing a wide range of programmes, helps to shape 
the health of our nation. This continued investment 
supports the development of athletic sporting bodies 
and the community as a whole, acheiving our primary 
aim for Qatar: “To become a leading nation in bringing 
the world together
 through sport”.

With our world-class facilities, Qatar has emerged as a 
true global sporting hub development of and has built a 
wealth of in-depth knowledge and experience in hosting 
sporting events, which in turn spread awareness, builds 
participation and empowers our people. International 
and regional sporting federations from a great variety of 
disciplines have seen their events achieve great success 
in Doha, which continually reaches new levels and 
standards and this is set to continue as we prepare for 
the FIFA World Cup in 2022.

In 2017 alone, the Qatar Olympic Committee has hosted 
46 national, regional and international individual and 
multi-sport events. 

Annual sporting events hosted in Doha to date: 
• FINA Swimming World Cup (since 2012)
• FIVB Club World Championships (Volleyball, 
        since 2010)
• IHF Handball Super Globe (since 2010)

• IAAF Diamond League (Athletics, since 2010)
• Ladies Tour of Qatar (Cycling - since 2009) 
• FEI Equestrian Global Champions Tour (since 2008)
• WTA Tour Tennis Championships (since 2008)
• Moto GP Grand Prix of Qatar (since 2004)
• FIM Moto Racing World Championships 
        (since 2004)
• Tour of Qatar (Cycling, since 2002) 
• Qatar Total Open (Woman’s tennis, since 2001)
• Commercial Bank Qatar Masters (Golf, since 1998)
• Qatar ExxonMobil Open (Men’s tennis, since 1993)

Major sporting events hosted in Qatar since 2010: 
• 2016: UCI Road Cycling World Championships
• 2015: AIBA World Boxing Championships 
• 2015: IPC Athletics World Championships 
• 2015: IHF Handball World Championship 
• 2014: FINA World Swimming Championships (25m)  
• 2012: Asian Shooting Championships 
• 2011: AFC Asian Cup (Football)
• 2010: ISAF World Junior 470 Sailing Championships
• 2010/2011: FIVB World Club Championships 

Multi-sport hosted events since 2006: 
• 2011: Arab Games (21 countries, 28 sports)
• 2009: Gymnasiade (42 countries, 1,240 athletes, 
        3 sports)
• 2006: Asian Games (45 countries, 9,950 athletes, 39 

sports)
A key component of Qatar’s national development 
strategy is focused on promoting sport. In recent years, 

Sports in Qatar

Sports Legacy
the Qatari capital of Doha has become a prominent 
host of international events across multiple sporting 
disciplines and the city has evolved into an established 
sporting hub that is home to world-class sports venues 
and associated professional support facilities.

Doha has an impressive record of accomplishment in 
hosting single and multi-sports events and has become a 
centre of experience and technical expertise required for 
these events, emerging as a world leader in organising 
successful tournaments. Indeed, our home city has 
developed such a solid reputation for executing top-
class sporting meets, that it is set to host several of the 
world’s largest events in the future. 
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The Qatar Swimming Association (QSA) was founded on 
February 6, 1993 with the aim of improving the profile of 
aquatics sports in Qatar and to increase the reputation 
and visibility of all of our swimming-related activities. 
QSA have worked relentlessly since its inception to 
develop a lasting legacy within the aquatics sports at 
every level within Qatar – and recently celebrated our 
success in doing so after swimming became the second 
most popular sport participation-wise in the country. 

With our increased respect as a sporting authority, the 
QSA has become an established presence behind many 
events, promotions, sponsorships and the distribution of 
information on all matters related to aquatics sports in 
Qatar. These efforts have been made with in the hope of 
establishing a long-term tradition of excellence within a 
strong and lasting water sports movement here. 

Under the patronage of the Qatar Olympic Committee, 
the QSA has made great achievements in realizing our 
goals, presenting Qatar as a valued nation within the 
context of world aquatics sports. Indeed, when the QSA 
achieved membership of the international Swimming 
Federation, the Arab Swimming Federation and the 
Asian Swimming Confederation in 1993, it solidified our 
rightful place as committed world player within the 
aquatics sports realm. 

Notable recent achievements for the QSA include 
winning the hosting rights for the Doha leg of the FINA 
World Cup from 2012 to 2017 and the 2023 FINA World 
Championships and World Masters Championships. 
Other prestigious events in the association’s history 
have included hosting the 15th Asian Games in 2006 
(swimming, synchronized swimming, diving and water 
polo), the 2009 FINA Diving World Series and the 2014 
FINA World Swimming Championships (25m), and the 
3rd FINA World Convention in the same year.    

QSA places as much importance in creating a positive 
environment for the growth of aquatic sports at a 
domestic level and has also been proud to organize 
local events, such as the annual national championships. 
Competitions and events organized by QSA at both 
national and international level have been influential in 

The Qatar Swimming Association (QSA) has facilitated a 
wide variety of aquatics sports competitions within its 
home nation. These popular and valued events, which 
have ranged across all levels and abilities, have always 
been aimed at promoting aquatics sports both within the 
country and Middle East region, as well as contributing 
to the profile of competitive swimming internationally. 

Our competitive events not only promote the benefits of 
the sport – its healthy, aerobic qualities and competitive 
camaraderie – but also encourage Qatar’s citizens 
to strive towards achieving excellence in the unique 
environment of the swimming pool. The association also 
works hard to promote the administrative and safety 
aspects of the sport and since 2000 has run technical 
tutorial courses for judges and officials, as well as 
certification courses for poolside lifeguards since 2002.

Annually, we host a total of 21 swimming events at the 
national level. This includes eight swimming events, 10 
water polo  tournaments, two diving and one open-water 
event. These tournaments range from galas to national 
championships and create a comprehensive network of 
aquatics sport competitions that ultimately encourage a 
greater following for swimming in our country. 

Our national tournaments also proudly create a 
framework for which citizens of all ages can develop 
their own swimming talents and work towards becoming 
more competitive. In addition to the above, the FINA/
airweave Swimming World Cup, organized by QSA and 
held in Doha since 2012, has been rated as one of the 
most successful world cup events in the global aquatics 
and sporting calendar.

QSA has hosted a number of highly successful aquatics 
sports events, including:

National
• Annual National & International Championships 

(swimming, diving, and water polo, since 1993)
• Open Water Swimming and Masters Competition 

(since 1997)
• Qatar Junior Water Polo Open Championship
• Qatar Swimming Association Trophy and First 

Swimming Gala (since 2013)

not only developing aquatics sports within the State of 
Qatar, but also promoting growth in participation and 
support for sport in general. 

We look forward to a prosperous and successful future 
for all of our disciplines, events and competing athletes.

Qatar Swimming 
Association - History

Qatar Swimming 
Association - Activities

Regional
• 2005 West Asian Games (swimming and diving)
• 2011 Pan Arab Games (swimming)
• 2015 GCC Beach Games (open water)
• GCC Swimming Championships (since 2015)

International
• 2006 Asian Games Aquatics Competition (swimming, 

diving, water polo and synchronized swimming)
• 2009 FINA Diving World Series
• 2009 Gymnasiade (swimming)
• 2012-2017 FINA Swimming World Cup
• 2014 World Swimming Championships (25m)
• 2014 FINA World Aquatics Convention

Technical Courses and Certifications
• Technical Courses for Judges and Technical Officials 

(since 2000)
• Lifeguard Certification courses (since 2002)
• ILS Lifesaver Course (since 2014)
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Yacob Abdulaziz Al-Khulaifi 
Aquatic discipline: Swimming
Date of birth: 25 May 2001 

How many years have you been swimming?
I have been in the sport for 10 years.

Why did you start swimming?
I began swimming recreationally before a coach 
eventually scouted me because he saw that I had some 
talent.

What is your best achievement? 
I achieved third place at the 2015 British Nationals.

What inspires or motivates you to train and achieve? 
My motivation comes from being hungry for success and 
becoming the best version of myself

What is your ultimate goal?
I would love to qualify for the Tokyo 2020 Olympics and 
represent Qatar in this international competition.

Fast fact: Yacob Abdulaziz Al-Khulaifi has two brothers, 
Noah (18) and Yousef (11), who have both been members 
of the Qatar National Swimming team.

Arakji Nada 
Aquatic discipline: Swimming
Date of birth: 30 October 1994

How long have you been swimming? 
I started swimming at age 9. I have now been with the 
national team for 6 years.

Why did you start? 
I tried many sports like basketball and volleyball, but 
swimming was my favourite. Water is very calming and 
I’ve always felt some sort of connection with it.

What inspires or motivates you? 
I always think, if I work hard now to achieve my goals it 
will pay off. The key for me is to always try my best and, 
whatever happens, just knowing that I gave it my all is a 
great feeling.

What is your goal? 
To be the best I can be and to always strive to have good 
times that I’m happy with. Also, to make my country 
Qatar proud.

Fast fact: Arakji’s two best personal achievements are 
being a two times Olympian and reaching the finals in 
the 2014 World Cup.

Abdulaziz Khaled Balgaith
Aquatic discipline: Swimming
Date of birth: 6 August 1996

How long have you been swimming? 
I’ve been swimming for 15 years.

Why did you start?
As a kid I watched diving competitions on TV and I was 
amazed by the great and beautiful jumps divers were 
doing, with such flexibility and power at the same time.

What inspires or motives you?
My motivation comes from my role as a leader in my 
sport and as a holder of the Qatari flag in international 
competitions. The proud feeling I get every time I 
represent Qatar gives me a boost to give more and 
train harder.

What are your main goals? 
To represent Qatar in Tokyo 2020 and the 2023 World 
Championships in Doha.

Fast fact: Abdulaziz rates his best achievement 
as winning a silver medal at the Asian Age Group 
Championships in 2015.

Hamad Mohammad Ahmed Abdullah
Aquatic discipline: Water Polo
Date of birth: 19 January 1999

How long have you been playing sports?
I played football before I entered the world of aquatic 
sports. I played both daily for a while, but the water polo 
players inspired me during the 2006 Asian Games.

When did you start in Water Polo?
In 2007, one of the managers convinced me to train with 
them for a week and I got addicted. Also because of my 
uncle, who first taught me how to swim.

What inspires you?
It motivates me that my fellow water polo team members 
have always all been fellow citizens of 
Qatar, as water polo is known to be one of the 
toughest sports.

What is your goal or hope?
My hope is for the water polo team to get better support 
as the FINA World Championship is in 6 years, and I want 
Qatar to achieve the highest possible rank. 

Fast facts: Hamad’s two best achievements are 
second place in the GCC tournament 2012 and his first 
tournament win, in Hungary in 2014.

Qatar Swimming 
Association Athletes 
Qatar is home to a large number of top-level aquatic 
athletes as well as many aspiring individuals who are 
striving to reach their full potential in the sport. Here we 
profile some of the nation’s very best.
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In conjunction with the International Swimming 
Federation (FINA), the Qatar Swimming Association 
(QSA) is proud and honoured to host the 2017 FINA/
airweave Swimming World Cup, to be held in Doha in 
September. 

A highlight event in the annual swimming calendar, 
the FINA/airweave Swimming World Cup aims to bring 
added prestige and global recognition to the sport 
of swimming by offering a platform to showcase the 
world’s greatest aquatic talent. The event also aims to 
bring increased exposure and visibility to this top-level 
discipline through innovative activities, funding and 
promotions. 

The FINA/airweave Swimming World Cup continues to 
gather global popularity, as evidenced by the estimated 
400 million TV viewers that watch its coverage, as 
well the increasing sponsorship and engagement from 
FINA’s affiliated partners. 

The 2017 Swimming World Cup will take place between 
August and November and will comprise nine legs, with 
circuits to be held in Moscow, Berlin, Eindhoven, Dubai, 
Hong Kong, Beijing and Singapore, as well as Doha.

As one of FINA’s World Cup organisers and trusted 
partners in the Middle East, the QSA has been 
comprehensively involved in preparing for the 2017 
tournament. Our preparations have included aligning the 
event with our association’s new strategy of fostering 

increased and improved media coverage for swimming, 
as well as drawing on the Qatari capital’s proven history 
of hosting international sporting competitions of the 
highest standard. 

To be staged from September 22-23, 2017 at Hamad 
Aquatic Centre, the event will build on the previous 
year’s momentum, which already experienced a surge in 
popularity and engagement. 

“Our goal is always to organize great events with the 
presence of our stars,” said Dr. Julio C. Maglione, FINA 
President. “Giving them additional recognition and 
visibility will certainly foster their participation and 
involvement with the FINA/airwave Swimming World 
Cup. The continuous support of prestigious cities, with 
emblematic venues, is also a guarantee of success for 
this fundamental competition in our calendar.”

QSA has been hard at work preparing Doha for the 
event to ensure it will be a spectacular success. As 
a gesture of goodwill, the QSA also offers to cover all 
accommodation for all FINA world championship and 
Olympic Games medallists who would like to participate 
in the Doha event. We sincerely hope this gesture will 
increase attendance and allow the event to fulfil 
its great potential as a major annual aquatics
 sports tournament.

FINA airweave 
Swimming World 
Cup 2017, Doha
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On 31 January 2016, represented by the Qatar Olympic 
Committee (QOC) and Qatar Swimming Association 
(QSA), FINA awarded the hosting rights of the 2023 
FINA World Championships and FINA World Masters 
Championships to Doha, Qatar.

This announcement was highly significant for Doha, 
Qatar and consequently for the Middle East, as it is the 
first time the FINA World Championships and FINA World 
Masters Championships will be held in the region. The 
achievement is also a considerable milestone in Qatar’s 
sports development strategy and we are appreciative 
that FINA believes that Doha and the QSA are more than 
capable of providing optimal conditions for these events.

The core concept of Doha’s athlete-orientated winning 
bid focused on the interests of the swimmers attending 
the tournament. Doha has hosted several international 
swimming events, including the 2014 World Swimming 
Championships (25m) and the QSA is familiar with 
hosting the world’s best aquatic athletes. 

Our concept groups the competition venues into two 
clusters: the Aspire Zone, one the world’s finest sports 
facilities, and the Museum of Islamic Art Park (MIA), 
located on the city’s spectacular waterfront ‘Corniche’. 
All of our event venues and facilities are located within 

a radius of 15 kilometres and the short-travelling time 
between these localities provides the perfect setting 
for the event. Full emphasis will be on the wellbeing 
of the athletes, who will have access to only our very 
best training facilities and support services, within our 
compact world-class competition environments. 

Aspire Dome and its attendant Hamad Aquatics Centre 
will be transformed into an aquatics arena, featuring 
the swimming, synchronized swimming and water-polo 
events. Nearby Aspetar, a world-leading sports medicine 
hospital, will offer FINA athletes the finest treatment 
and services available. All of these facilities are within 
a 10-minute walk, including the fully accredited Qatar 
Anti-Doping Lab, which will be used for the testing of 
samples. 

At the second cluster of the Championships we will set 
up temporary venues for marathon swimming and high 
diving at the MIA. Here, Doha’s waterfront skyline will 
provide an ideal, stunning backdrop to showcase these 
sports to the world. In total, Doha will feature 16 pools 
(three for competition and 13 for warm ups and training) 
to accommodate the championship requirements.

We believe that our concise and comprehensive concept 
provides complete convenience for the athletes and sets 
the stage for an incredible event that will be a wonderful, 
unforgettable experience for all who attend.

Doha is preparing to welcome the world to the 2023 
FINA World Championships! 

20th FINA World 
Championships 
& World Masters, 
Doha 2023
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بمنح   ،2016 يناير   31 في  )فينا(  للسباحة  الدولي  االتحاد  قام 
حقوق استضافة بطولة العالم للسباحة وبطولة فينا ماسترز 
باللجنة  ممثلة  للدوحة-قطر،   2023 للسباحة  العالمية 

األولمبية القطرية واالتحاد القطري للسباحة.

ومنطقة  الدوحة  في  كبير  باهتمام  اإلعالن  هذا  حظي  وقد 
الشرق األوسط على حد سواء، نظرًا لكونها المرة األولى من 
وُيَعد  المنطقة.  في  البطولتان  هاتان  فيها  ُتعَقد  التي  نوعها 
هذا إنجاز مهماً في استراتيجية التنمية الرياضية لدولة قطر.
كما ُيثبت ثقة االتحاد الدولي للسباحة بقدرة الدوحة واالتحاد 
القطري للسباحة الوافية على توفير الظروف المثالية إلقامة 

هاتين الفعاليتين.

وقد ارتكز المفهوم األساسي للعرض الذي تقدمت به الدوحة 
التي  والمزايا  المكاسب  على  الفعاليَتين  استضافة  لمحاولة 
المسابقات.  هذه  في  المشاركة  من  السباحون  سيجنيها 
وُيذكر أن الدوحة قد استضافت عدة فعاليات دولية للسباحة، 
منها بطولة العالم للسباحة )25 مترًا( 2014، كما اعتاد االتحاد 
القطري للسباحة على استضافة أبرز رياضيي األلعاب المائية 

في العالم.

المرافق  تقسيم  على  للبطولتين  التنظيمي  ويرتكز مفهومنا 
الرياضية ذات الصلة إلى مجموعتين: مجموعة أسباير زون، 
ومجموعة  العالم،  في  الرياضية  المرافق  أفضل  تضم  التي 
الرائعة  البحرية  الواجهة  عند  اإلسالمي،  الفن  متحف  حديقة 
مرافقنا  جميع  وتقع  بـ”الكورنيش”.  والشهيرة  للدوحة، 
قطرها  دائرة  ضمن  البطولَتين  ستستضيف  التي  ومنشآتنا 
هذه  بين  القصيرة  التنقل  مدة  توفر  وبالتالي،  كيلومترًا،   15

المواقع الوضعية المثالية إلقامة هذه الفعالية. 

بطولة العالم للسباحة 
2023 في الدوحة 

أنهم  إذ  التام،  بالتركيز  الرياضيين  رفاهية  وستحظى 
التدريبية  المرافق  أفضل  إلى  الوصول  من  سيستفيدون 
وخدمات الدعم على اإلطالق، وذلك في إطار بيئتنا التنافسية 

المميزة ذات المستوى العالمي. 

المائية  للرياضات  حمد  ومجمع  أسباير  قبة  تحويل  وسيتم 
فعاليات  يستضيف  المائية،  لأللعاب  ميدان  إلى  بها  الملحق 
السباحة العادية واإليقاعية وكرة الماء. كما سيقدم مستشفى 
يقع على  والذي  العالم  نوعه في  الرائد من  الرياضي  أسبيتار 
الطبية  والخدمات  العالجات  أفضل  أسباير  قبة  من  مقربة 
اإلشارة  وتجدر  للسباحة.  الدولي  االتحاد  لرياضيي  المتاحة 
إلى أن هذه المرافق جميعاً تقع على مسافة 10 دقائق سيرًا 
المنشطات  على األقدام، بما في ذلك مختبر قطر لمكافحة 

المعتمد دولياً، والذي سيتولى فحص العّينات.

أّما المجموعة الثانية من المرافق الرياضية، فتضم منشآت 
مؤقتة لماراثون السباحة والغطس العالي في حديقة متحف 
للدوحة  المائية  الواجهة  مشهد  يوفر  حيث  اإلسالمي،  الفن 
خلفية مثالية خالبة لنقل هذه الرياضات للعالم. وستخصص 
للمنافسات  أحواض  )ثالثة  سباحة  حوض   16 حوالي  الدوحة 

و13 حوضاً آخر لتمارين اإلحماء والتدريب( لتلبية 
متطلبات البطولَتين.

هذه  الستضافة  والشامل  الدقيق  مفهومنا  بأن  ثقة  كلنا 
إلقامة  ويمّهد  الرياضيين  كافة  تطلعات  يناسب  الفعالية 
فعالية ناجحة تقّدم تجربة فريدة من نوعها ستبقى راسخة في 
ذاكرة الحضور الكرام. وقد بدأت مدينة الدوحة في التحضير 

استعدادًا الستضافة بطولة العالم للسباحة فينا 2023!
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يتشرف االتحاد القطري للسباحة بالتنسيق مع االتحاد الدولي 
للسباحة  العالم  كأس  بطولة  باستضافة  )الفينا(  للسباحة 

فينا/ايرويف 2017 في الدوحة في شهر
 سبتمبر المقبل.

بارزة  فعالية  فينا/ايرويف  للسباحة  العالم  كأس  بطولة  ُتَعد 
تعزيز  إلى  للسباحة، وتهدف  الدولية  الفعاليات  ضمن جدول 
توفير  خالل  من  السباحة  لرياضة  العالمي  والتقدير  المكانة 
األلعاب  في  العالمية  المواهب  أعظم  تبرز  فريدة  منصة 
على  الضوء  تسليط  إلى  الفعالية  هذه  تهدف  كما  المائية. 
األنشطة  خالل  من  المستوى  الرفيع  الرياضي  المجال  هذا 

المبتكرة، والتمويل، واإلعالنات.

تحقيق  فينا/ايرويف  للسباحة  العالم  كأس  بطولة  وُتواصل 
وفقاً  العالمي،  المستوى  على  والشعبية  اإلقبال  من  المزيد 
لما ُتشير إليه أعداد المتابعين للتغطية اإلعالمية عبر شاشات 
التلفزيون والتي ُتقّدر بنحو 400 مليون مشاهد، باإلضافة إلى 
التابعين  الشركاء  من  الراعية  الجهات  وتوافد  اهتمام  ازدياد 

لالتحاد الدولي للسباحة.

تقام هذه الفعالية ما بين شهَري أغسطس ونوفمبر وتتوزع 
موسكو،  من  كّلٍ  في  سُتعَقد  جوالت  تسع  على  منافساتها 
وبرلين، وآيندهوفن، ودبي، وهونغ كونغ، وبكين، وسنغافورة، 

والدوحة.

نطاق  على  التحضير  في  للسباحة  القطري  االتحاد  بدأ  وقد 
واسع لبطولة كأس العالم للسباحة فينا/ايرويف 2017 باعتباره 
أحد منّظمي هذه الفعالية البارزة فضالً عن كونه أحد الشركاء 
للسباحة. وقد شملت تحضيراتنا  الدولي  لالتحاد  الموثوقين 
المواءمة بين الفعالية واالستراتيجية الجديدة لالتحاد والتي 

بطولة  وإضافة  للسباحة  اإلعالمية  التغطية  بتعزيز  تقضي 
أخرى لإلرث العظيم للعاصمة القطرية المعروف باستضافة 

المنافسات الرياضية الدولية عالية المستوى.

حمد  مجمع  في  سبتمبر  و23   22 يوَمي  البطولة  وتقام 
للرياضات المائية، حيث ُيتوقع أن تحظى بذات الزخم الكبير 
الذي حظيت به خالل العام الماضي، إذ أنها شهدت نموًا كبيرًا 

وملحوظاً في الشعبية ونسبة المشاركة واإلقبال.

الدولي  االتحاد  رئيس  ماغليونى،  سي  خوليو  الدكتور  يقول 
للسباحة: “نهدف باستمرار إلى تنظيم فعاليات رائعة بحضور 
المزيد من  الرياضيين. فمما ال شك فيه أن منحهم  نجومنا 
كأس  بطولة  في  مشاركتهم  من  سيعزز  والظهور  التقدير 
من  المتواصل  الدعم  وُيعد  فينا/ايرويف.  للسباحة  العالم 
الضخمة،  الرياضية  المرافق  ذات  المرموقة،  المدن  طرف 
ضمانة هامة لنجاح هذه المسابقة البارزة في جدول فعالياتنا 

الرياضية”.

إعداد  في  دؤوبة  جهودًا  للسباحة  القطري  االتحاد  بذل  لقد 
الباهر.  نجاحها  ليضمن  الفعالية  هذه  الستضافة  الدوحة 
على  مميزة  فرصة  أيضاً  االتحاد  يعرض  دعمه،  عن  وتعبيرًا 
للسباحة  العالم  كأس  بطولة  في  الميداليات  حملة  جميع 
األولمبية  األلعاب  وفي  للسباحة  الدولي  لالتحاد  التابعة 
في  تتمثل  والتي  الفعالية،  هذه  في  المشاركة  في  الراغبين 
المبادرة  هذه  تعزز  بأن  راجياً  اإلقامة،  نفقات  جميع  تغطية 
الطيبة نسبة الحضور وتسمح بتحقيق النجاح المأمول كونها 
إحدى المسابقات الرياضية السنوية الكبرى في مجال األلعاب 

المائية.

بطولة كأس العالم 
للسباحة فينا/ايرويف 
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يعقوب عبدالعزيز الخليفي
الرياضة المائية: السباحة

تاريخ الميالد: 25 مايو 2001

كم عاماً مضى على بداية مزاولتك لرياضة السباحة؟ 
لقد مرت 10 أعوام على بداية ممارستي لرياضة السباحة.

لماذا قررت ممارسة رياضة السباحة بالتحديد؟
في البداية، فقد كنت أمارس رياضة السباحة من باب الترفيه 
فحسب قبل أن يقوم مدرب باكتشاف موهبتي إذ أنه الحظ 
بهذه  الخاصة  والمهارات  القدرات  لبعض  امتالكي  حينها 

الرياضة المميزة.

ما هو أكبر إنجاز حققته حتى تاريخه؟
اإلنجليزية  الوطنية  البطولة  في  الثالث  المركز  على  حصلت 

لعام 2015. 

ما الذي يلهمك ويحفزك على متابعة التدريبات 
وتحقيق أهدافك؟

إن دافعي ومحفزي األقوى يكمن في تعطشي الدائم للنجاح 
مستمر  بشكل  ومهاراتي  قدراتي  بتطوير  التزامي  عن  فضالً 

حتى أتفوق على نفسي وأصل ألفضل المراكز.

ما هو هدفك األسمى؟
في   2020 األوليمبية  األلعاب  دورة  إلى  التأهل  إلى  أطمح 

طوكيو، وإلى تمثيل بلدي قطر في هذه المسابقة الدولية.

هما  شقيقين  الخليفي  العزيز  عبد  ليعقوب  سريعة:  حقيقة 
نوح )18 عاما( ويوسف ) 11 عاما(، وكالهما عضو في المنتخب 

القطري للسباحة.
 

ندى محمد وفا عرقجي
الرياضة المائية: السباحة

تاريخ الميالد: 30 أكتوبر 1994

كم عاماً مضى على بداية مزاولتك لرياضة السباحة؟ 
بدأت السباحة في سن التاسعة، ولقد أتممت اليوم 6 أعوام 

على انضمامي للمنتخب الوطني.

لماذا قررت ممارسة رياضة السباحة بالتحديد؟
والكرة  السلة  كرة  مثل  الرياضات  من  العديد  جربت  لقد 
الطائرة، ورغم ذلك ظلت السباحة رياضتي المفضلة. فالماء 
يتميز عموماً بطابعه الهادئ ولطالما شعرت بتواصل من نوع 

خاص مع هذه الثروة الربانية.

ما الذي يلهمك ويحفزك على متابعة التدريبات 
وتحقيق أهدافك؟

أؤمن بأنني كلما عملت وسعيت اليوم جاهدة لتحقيق أهدافي 
إلي  وبالنسبة  الوفير مستقبالً.  بالخير  فإن ذلك سيعود عليَّ 

فإن السر دوماً يكمن في بذل قصارى 
جهدي، وبغض النظر عما سيحدث بعد ذلك، فيكفيني

 ذلك الشعور العظيم بأنني قدمت كل ما بجعبتي من مهارات 
وقدرات وقوة.

ما هو هدفك األسمى؟
أسعى  أنني  كما  المستطاع  قدر  األفضل  دوماً  أكون  أن 
البهجة  من  مميزة  وأوقات  بلحظات  االستمتاع   إلى  دوماً 
والفخر  االعتزاز  عن جلب شعور  أتوانى  لن  أيضاً،  والسعادة. 

لبلدي الحبيب قطر.

حقيقة سريعة: إن أفضل إنجازات عرقجي الشخصية تمثلت 
في مشاركتها مرتين في األولمبياد هذا إلى جانب تأهلها إلى 

نهائيات كأس العالم لعام 2014.

عبدالعزيز خالد بلغيث
الرياضة المائية: السباحة

تاريخ الميالد: 6 أغسطس 1996

كم عاماً مضى على بداية مزاولتك لرياضة السباحة؟ 
لقد بدأت ممارسة رياضة السباحة منذ 15 عام.

لماذا قررت ممارسة رياضة السباحة بالتحديد؟
شاشة  على  الغطس  مسابقات  أشاهد  كنت  صغير،  كطفل 
الكبيرة  بالقفزات  كثيرًا  وأعجب  أندهش  وكنت  التلفزيون 
حفاظهم  مع  توازياً  وذلك  الالعبون،  بها  يقوم  التي  والرائعة 

التام على المرونة والقوة في نفس اآلن.

ما الذي يلهمك ويحفزك على متابعة التدريبات 
وتحقيق أهدافك؟

السباحة  رياضة  في  قائد  كالعب  دوري  من  تأتي  دوافعي  إن 
فضالً عن كوني حامالً للعلم القطري في المسابقات الدولية. 
إن شعور الفخر الذي يعتريني في كل مرة أمثل فيها وطني 
قطر يعطيني دفعة كبيرة إلعطاء المزيد ومواصلة التدريبات 

بشكل مكثف.

ما هي أهدافك الرئيسية؟
وفي  في طوكيو،   2020 أولمبياد  في  قطر  تمثيل  إلى  أطمح 

بطولة العالم 2023 في الدوحة.

العزيز في حصوله  إنجازات عبد  أبرز  حقيقة سريعة: تمثلت 
على الميدالية الفضية في البطولة اآلسيوية للمراحل السنية 

لعام 2015.

حمد محمد احمد عبداهلل
الرياضة المائية: كرة الماء

تاريخ الميالد: 19 يناير 1999

كم عاماً مضى على بداية ممارستك للرياضة بشكل عام؟
لقد مارست رياضة كرة القدم قبل أن ألتحق بعالم الرياضات 
لفترة  يومي  بشكل  الرياضتين  هاتين  مارست  وقد  المائية. 
وشجعوني  ألهموني  قد  الماء  كرة  العبي  ولكن  الزمن،  من 
خالل دورة األلعاب اآلسيوية لعام 2006 على التركيز التام على 

هذه الرياضة في المستقبل.

متى بدأت ممارسة رياضة كرة الماء؟
في عام 2007، أقنعني أحد المدربين بالتدريب مع فريقه لمدة 
أسبوع واحد، فنتج عن ذلك أن أدمنت على هذه الرياضة. كما 
البداية  ولقنني منذ  الذي علمني  أيضاً  لعمي  الفضل  ينسب 

طرق وخطوات السباحة.

ما الذي ُيلهمك؟
إن ما يحفزني كون زمالئي من أعضاء فريق كرة الماء هم أيضاً 
معروفة  الماء  كرة  رياضة  أن  ذلك  قطر،  بلدي  مواطني  من 

بأنها واحدة من أصعب األلعاب الرياضية.

ما هو هدفك وأملك الحالي؟
بعد  ستقام  التي  فينا  للسباحة  العالم  بطولة  القتراب  نظرًا 
ست سنوات من اآلن، اتمنى حقاً أن تحصد قطر أعلى النقاط 

والمراكز خالل هذه البطولة

حقائق سريعة: أبرز إنجازات حمد مع فريقه تجلت في حصول 
مجلس  دول  بطولة  في  الثاني  المركز  على  قطر  منتخب 
التعاون الخليجي لعام 2012، كما أنه تمكن أيضاً بمعية فريقه 

من تحقيق أول فوز في بطولة هنغاريا 
لعام 2014.

ُتعد قطر موطناً لعدد كبير من رياضيي األلعاب المائية ذوي 
المستوى الرفيع، فضالً عن كونها مقرًا لألفراد الطموحين 
الذين يسعون جاهدين للتفوق في هذه الرياضة. وفي هذا 

اإلطار، نعرض في السطور التالية لمحة عامة عن أبرز وأهم 
هذه الكفاءات بدولة قطر. 

الرياضيون المنتمون 
لالتحاد القطري للسباحة
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تم تأسيس االتحاد القطري للسباحة في 6 فبراير 1993 بهدف 
مكانة  تعزيز  عن  فضالً  قطر  في  المائية  الرياضات  تطوير 
وأهمية كافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة. والتزم االتحاد 
للرياضات  دائم  إرث  وبناء  تطوير  على  بالعمل  إنشائه  منذ 
المائية على كافة األصعدة داخل الدولة. وفي نفس السياق، 
حيث  األساسية،  أهدافنا  أحد  بنجاح   مؤخرًا  احتفلنا  فقد 
شعبية  الرياضات  أكثر  ثاني  اليوم  السباحة  رياضة  أصبحت 

من حيث نسبة المشاركة واإلقبال عليها في البالد.

دولة  في  المائية  الرياضات  عن  المسئولة  الهيئة  وبصفته 
قطر، بات لالتحاد القطري للسباحة بصمة واضحة ودور فعال 
في دعم العديد من الفعاليات، فضالً عن رعاية عدد كبير من 
األنشطة، باإلضافة إلى توزيع المعلومات الالزمة والمتعلقة 
بالرياضات المائية في قطر. وقد تم بذل هذه الجهود الحثيثة 
إطار  في  األمد  الطويل  التميز  تحقيق  إلى  االتحاد  من  سعياً 

حركة رياضات مائية قوية، مميزة ومستدامة.
اللجنة  رعاية  تحت  للسباحة  القطري  االتحاد  تمكن  وقد 
كان  أبرزها  إنجازات عظيمة  تحقيق  القطرية، من  األوليمبية 
تسليط الضوء على الدور الريادي والقوي لدولة قطر المتمثل 
العالمية.  المائية  الرياضية  والفعاليات  األنشطة  تبني  في 
للسباحة  القطري  االتحاد  حصول  ساهم  فقد  الواقع،  وفي 
على عضوية ُكّلٍ من االتحاد الدولي للسباحة، واالتحاد العربي 
للسباحة، واالتحاد اآلسيوي للسباحة في عام 1993، في تعزيز 
مكانتنا بشكل صحيح وإيجابي كفاعل عالمي ملتزم في عالم 

الرياضات المائية.

للسباحة  القطري  االتحاد  حققها  التي  اإلنجازات  أبرز  ومن 
للسباحة  العالم  كأس  بطولة  استضافة  بحقوق  الفوز  مؤخرًا 
فينا بالدوحة خالل الفترة مابين 2012 إلى 2017 باإلضافة إلى 
المائية  لأللعاب  العالم  بطولة  استضافة  شرف  على  حصوله 
للسباحة.  العالمية  ماسترز  فينا  وبطولة  عام”2023”  المقررة 
االتحاد  تاريخ  في  األخرى  المرموقة  األحداث  شملت  كما 
عام  في  عشرة  الخامسة  اآلسيوية  األلعاب  دورة  استضافة 
وكرة  والغطس  اإليقاعية  والسباحة  السباحة  )رياضة   2006
الماء( ومسلسل بطولة العالم للغطس لعام 2009 وبطولة 
العالم للسباحة فينا لعام 2014 )25 متر(، هذا إلى جانب توقيع 
االتفاقية الثالثة لبطولة كأس العالم للسباحة فينا في نفس 

العام كذلك.

ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  للسباحة  القطري  االتحاد  ينظم  
من مسابقات األلعاب المائية في قطر. ولطالما هدفت هذه 
المستويات  جميع  راعت  التي  والقّيمة،  الرائجة  الفعاليات 
والقدرات البدنية، إلى تشجيع األلعاب المائية في البالد وفي 
منطقة الشرق األوسط، كما أنها أسهمت بصورة كبيرة فى 

تشجيع التنافس على المستوى الدولى

وباإلضافة إلى دورها الفعال المتمثل في تعزيز فوائد السباحة 
روح  ودعم  الصحة،  على  اإليجابي  التأثير  من  ذلك  في  بما 
الزمالة التنافسية، كما تمتاز المسابقات التي ينظمها االتحاد 
والقطريين  المواطنين  بتشجيعها  أيضاً  للسباحة  القطري 
على السعي المستمر نحو تحقيق التميز في رياضة السباحة 
جهودًا  للسباحة  القطري  االتحاد  ويبذل  نوعها.  من  الفريدة 
السباحة،  السالمة في  اإلدارية وجانب  الجوانب  لدعم  حثيثة 
تعليمية  فنية  دورات  بتنظيم   2000 عام  منذ  التزم  حيث 
تنظيمه  جانب  إلى  هذا  واإلداريين،  والمسؤولين  للحكام 

دورات شهادة اإلنقاذ منذ عام 2002.

 21 ما مجموعه  للسباحة سنوياً  القطري  االتحاد  ويستضيف 
فعاليات  ثماني  يشمل  ما  الوطني،  المستوى  على  فعالية 
للسباحة، و10 مباريات لكرة الماء، وفعاليَتي غطس، وفعالية 
للسباحة في المياه المفتوحة. وتتيح هذه المباريات التي تضم 
مهرجانات سباحة وبطوالت وطنية، المجال لخلق مجموعة 
كما  المائية،  الرياضات  مختلف  في  المسابقات  من  واسعة 

أنها تحفز سكان قطر وتشجعهم على ممارسة السباحة.

ببطوالته  للسباحة  القطري  االتحاد  يفخر  أخرى،  جهة  من 
الوطنية التي تضع إطارًا سلساً ومميزًا ُيمّكن المواطنين من 
الفئات العمرية من تنمية مواهبهم في السباحة مع  جميع 
إثراء الروح التنافسية بينهم لتحقيق أعلى المراكز. وباإلضافة 
تصنيف  تم  فقد  بارزة،  إنجازات  من  ذكره  سبق  ما  كل  إلى 
بطولة كأس العالم للسباحة فينا/ايرويف التي ينظمها االتحاد 
القطري للسباحة في قطر منذ عام 2012  كواحدة من أنجح 
المائية  األلعاب  فعاليات  العالم ضمن جدول  كأس  فعاليات 

والرياضات العالمية.

ويحرص االتحاد القطري للسباحة بشكل كبير على خلق بيئة 
إيجابية لنمو وازدهار الرياضات المائية على المستوى المحلي، 
البطوالت  مثل  محلية  فعاليات  بتنظيم  دوماً  يفخر  أنه  كما 
التي  والمنافسات  الفعاليات  لعبت  لقد  السنوية.  الوطنية 
نظمها االتحاد على المستويين الوطني والدولي دورًا محورياً 
وبارزًا في تطوير الرياضات المائية داخل دولة قطر، بل تخطت 

ذلك لتشمل تعزيز المشاركة ودعم الرياضة بشكل عام.

تخصصاتنا  لكافة  ومثمر  مزدهر  مستقبل  إلى  نتطلع  وإننا 
التطور  من  المزيد  إلى  الدائم  تطلعنا  عن  فضالً  وفعالياتنا 

والتفوق والنجاح لجميع الرياضيين المتنافسين.

فعاليات  من  عددًا  للسباحة  القطري  االتحاد  استضاف  لقد 
الرياضات المائية الناجحة، ومنها:

الفعاليات الوطنية

السباحة، 	  )في  والدولية  الوطنية  السنوية  البطوالت 
والغطس، وكرة الماء، منذ عام 1993(

الماسترز 	  وبطولة  المفتوحة  المياه  في  السباحة  بطولة 
)منذ عام 1997(

بطولة قطر المفتوحة للناشئين لكرة الماء	 
بطولة درع االتحاد القطري للسباحة ومهرجان السباحة 	 

األول )منذ عام 2013(

الفعاليات اإلقليمية

بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة 	 
        )منذ عام 2000(

دورة ألعاب غرب آسيا 2005 )سباحة وغطس(	 
دورة األلعاب العربية 2011 )سباحة(	 
الخليجي 	  التعاون  الشاطئية لدول مجلس  األلعاب  دورة 

2015 )سباحة في المياه المفتوحة(

الفعاليات الدولية
 	 2006 اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  المائية  المسابقات 

)سباحة، غطس، كرة ماء، سباحة إيقاعية(
بطوالت السلسلة العالمية للغطس فينا 2009	 
جمنزياد 2009 )سباحة(	 
بطولة كأس العالم للسباحة التي ينظمها االتحاد الدولي 	 

للسباحة 2012-2017
بطولة العالم للسباحة )25 مترًا( 2014	 
الدولي 	  لالتحاد  المائية  للرياضات  العالمي  المؤتمر 

للسباحة 2014

الدورات الفنية والشهادات
دورات فنية للحكام والفنيين )منذ عام 2000(	 
دورات شهادة اإلنقاذ )منذ عام 2002(	 
دورة اإلنقاذ الدولية )منذ عام 2014(	 

تاريخ االتحاد القطري 
للسباحة

فعاليات وأنشطة االتحاد 
القطري للسباحة 
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تقّدم  من  الماضية  القليلة  العقود  خالل  قطر  دولة  اتخذت 
الرياضة ركيزة أساسية لنموها وازدهارها. وبدعم من اللجنة 
األولمبية القطرية، نظمت قطر عدة فعاليات رياضية دولية، 
إقليمية، ووطنية والتى  أسهمت بشكل كبير في تعزيز شهرة 

ومكانة قطر دولياً في مجال الرياضة.

الوطنية  قطر  لرؤية  األساسية  العناصر  من  الرياضة  ُتعد 
2030، التي تشكل استراتيجية شاملة لمستقبل قطر.وتنص  
“تعزيز  على  السديدة  الرؤية  لهذه  الرئيسية  التوجيهات  أحد 
واالنفتاح  البناء  الحوار  وتشجيع  واإلحسان  التسامح  روح 
البدني  النشاط  تركز  قطر على  بينما  ثقافات اآلخرين”،  على 

باعتباره وسيلة مهمة وناجعة لتحقيق هذه الغاية.

ُيَعد عطلة رسمية  الذي  الرياضي لدولة قطر،  اليوم  وُيشجع 
أنه ُيشكل مثاالً  البدنية كما  سنوية، على ممارسة األنشطة 
السكان.  لرفاهية  رئيسياً  ومصدرًا  الرياضة  لتكريس  رائعاً 
بينما تؤمن قطر بدور الرياضة الهام في تعليم وتلقين الشباب 
مبادئ عظيمة مثل االستقامة والنزاهة، كما أنها تبث فيهم 
المثابرة والطموح، وتقدم لهم قدوات  إلى  الشغف، وتدفعم 
إيجابية، مثل العداءة القطرية دالل مسفر الحارث والرياضي 
معتز عيسى برشم الفائز بالميدالية الفضية للوثب العالي في 

دورة األلعاب األولمبية 2016.

على  قطر  في  االقتصادي  النشاط  من  كبير  جزء  ويترّكز 
الرياضة، كما أنه ُيتيح فرصاً مميزة وكبيرة للجميع للمشاركة 
القطرية  األولمبية  اللجنة  وتلتزم  عديدة.  مستويات  على 
باالستثمار في الرياضة كونها إحدى القوى المحّركة في قطر، 
البرامج  اللجنة من خالل تبني مجموعة واسعة من  وتسهم 
االستثمار  هذا  ويدعم  بالدولة.  السكان  صحة  تحسين  في 
مما  ككل،  والمجتمع  الرياضية  الهيئات  تطوير  المستمر 

ُيسهم بدوره في تحقيق هدفنا األساسي 
واألسمى لدولة قطر “لنكن وطناً رائدًا يجمع العالم 

من خالل الرياضة”.
مرافقها  بفضل  للرياضة  عالمي  كمركز  قطر  برزت  لقد 

الرياضية العالمية المستوى، وقد اكتسبت وفرة من المعارف 
مما  الرياضية،  الفعاليات  استضافة  في  الواسعة  والخبرات 
الناس  بين  الوعي  نشر  في  وفعال  إيجابي  بشكل  ُيساهم 
وتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة. وقد شهدت االتحادات 
لكافة  باهرًا  نجاحاً  الرياضات  لمختلف  واإلقليمية  الدولية 
ملحوظ  بشكل  تواصل  مازالت  والتي  الدوحة  في  فعالياتها 
ومميز بلوغ مستويات ومعايير جديدة. واليوم، نمضي قدماً 
في مسيرتنا نحو النجاح من خالل تحضيرنا الستضافة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ينظمها االتحاد الدولي لكرة 

القدم )الفيفا(.

تجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2017 وحده، استضافت اللجنة 
وإقليمية،  وطنية،  رياضية  فعالية   46 القطرية  األولمبية 

ودولية فردية ومتعددة.

وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي استضافتها 
الدوحة حتى تاريخه:

للتنس 	  للرجال  المفتوحة  موبيل  أكسون  قطر  بطولة 
)منذ عام 1993(

بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف 	 
)منذ عام 1998(	 
بطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات للتنس 	 
)منذ عام 2001(	 
دوري الدراجات القطري )منذ عام 2002(	 
جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية “موتو جي بي” )منذ 	 

عام 2004(
االتحاد 	  ينظمها  التي  النارية  للدراجات  العالم  بطولة 

الدولي للدراجات النارية )منذ عام 2004(
الدولي 	  االتحاد  ينظمها  التي  للفروسية  العالم  بطولة 

للفروسية )منذ عام 2008(
بطوالت رابطة محترفات التنس )منذ عام 2008(	 
دوري الدراجات القطري للسيدات )منذ عام 2009(	 
االتحاد 	  ينظمها  التي  الطائرة  للكرة  لألندية  العالم  كأس 

الدولي للكرة الطائرة )منذ عام 2010(

الرياضة في قطر 

اإلرث الرياضي لدولة قطر 

التي 	  اليد  لكرة  القارات  أبطال  لألندية  العالم  بطولة 
ينظمها االتحاد الدولي لكرة اليد )منذ عام 2010(

الدوري الماسي أللعاب القوى الذي ينظمه االتحاد الدولي 	 
أللعاب القوى )منذ عام 2010(

الدولي 	  االتحاد  ينظمها  التي  للسباحة  العالم  كأس 
للسباحة )منذ عام 2012(

الفعاليات الرياضية الكبرى التي استضافتها قطر 
منذ عام 2010:

فئة 	  في  للشباب  الشراعي  لإلبحار  العالم  بطولة   :2010
470 التي ينظمها االتحاد الدولي لإلبحار الشراعي

التي 	  الطائرة  للكرة  لألندية  العالم  كأس   :2010/2011
ينظمها االتحاد الدولي للكرة الطائرة

2011: كأس آسيا )لكرة القدم(	 
2012: بطولة آسيا للرماية	 
2014: بطولة العالم للسباحة التي ينظمها االتحاد الدولي 	 

للسباحة )25 مترًا( 
االتحاد 	  ينظمها  التي  للمالكمة  العالم  بطولة   :2015

الدولي للمالكمة
االحتياجات 	  لذوي  القوى  أللعاب  العالم  بطولة   :2015

الخاصة التي تنظمها اللجنة البارالمبية الدولية
2015: بطولة العالم لكرة اليد التي ينظمها االتحاد الدولي 	 

لكرة اليد 
2016: بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق التي 	 

ينظمها االتحاد الدولي للدراجات

 فعاليات لرياضات متعددة استضافتها قطر
منذ عام 2006:

2006: دورة األلعاب اآلسيوية )45 بلدًا، 9,950 رياضياً، 39 	 
رياضة(

2009: الجمنزياد )42 بلدًا، 1,240 رياضياً، 3 رياضات(	 
2011: دورة األلعاب العربية )21 بلدًا، 28 رياضة(	 

الستراتيجية  الرئيسية  العناصر  من  الرياضة  تشجيع  ُيعد 
العاصمة  باتت  فقد  ذلك،  إلى  قطر.  لدولة  الوطنية  التنمية 
ورئيسياً  بارزًا  منبرًا  األخيرة  السنوات  في  الدوحة  القطرية 
نَمت  المختلفة. وقد  الدولية  الرياضية  الفعاليات  الستضافة 
رياضية  مرافق  يضم  مرموقاً  رياضياً  مركزًا  لتصبح  الدوحة 
الداعمة  المنشآت  باقي  إلى  باإلضافة  المستوى،  عالمية 

األخرى ذات الصلة. 

المرتبطة  باإلنجازات  الحافل  بسجلها  الدوحة  وتفخر 
أصبحت  فقد  ومتعددة،  فردية  رياضية  فعاليات  باستضافة 
الفنية  والمهارات  للخبرات  مركزًا  المميزة  المدينة  هذه 
بروزها  في  أسهم  ما  الفعاليات،  هذه  مثل  إلقامة  الالزمة 
الناجحة.  الرياضية  البطوالت  تنظيم  في  عالمياً  رائدة  كجهة 
وقد اكتسبت مدينتنا األم مكانة عظيمة في تنظيم اللقاءات 
الستضافة  للتخطيط  دفعها  ما  المستوى  الرفيعة  الرياضية 

مجموعة من الفعاليات العالمية الضخمة في المستقبل. 

وتشمل الفعاليات المرتقبة كالًّ من بطولة كأس العالم للجمباز 
الفني 2018، وبطولة العالم أللعاب القوى 2019 التي ينظمها 
االتحاد الدولي أللعاب القوى، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 
2022 التي ينظمها االتحاد الدولي لكرة القدم، وبطولة العالم 
لأللعاب المائية 2023 وبطولة فينا ماسترز العالمية للسباحة 

اللتين ينظمهما االتحاد الدولي للسباحة )فينا(.

من  تحققه  وما  الضخمة  الفعاليات  هذه  مثل  استضافة  إن 
شهرة واسعة تعود على قطر بمنافع كثيرة، إذ يتم إغناء الهوية 
الوطنية بإرث قّيم وأصيل مع كل فعالية رياضية كبرى يشارك 
جهات  منظمين،  رياضيين،  كانوا  سواًء  قطر،  سكان  فيها 
ويشمل  مشاهدين.  أو  متطوعين،  إعالمية،  وسائل  راعية، 
الضيافة،  وكرم  الحقيقية،  الرياضية  الروح  تعزيز  اإلرث  ذلك 
ورفع مستويات األداء فضالً عن تحفيز الرياضيين القطريين 
من  الرياضيين  مشاهدة  فرصة  لهم  تتسنى  الذين  الشباب 
مشاهير العالم في وطنهم، والذين قد يتمكنون يوماً ما من 

تحقيق نجاحات مماثلة لنجاحات هؤالء المشاهير.

فوائد  الكبرى  الرياضية  الفعاليات  تقدم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إقتصادية كبيرة للبالد، إذ أنها تسهم بشكل فعال في تعزيز 
ورعاية  لتنفيذ  هامة  فرصاً  وتتيح  المحلي،  الناتج  إجمالي 
جميع  في  التوظيف  باب  فتح  عن  فضالً  عديدة،  مشاريع 
قطاعات األعمال. ومن تلك القطاعات نذكر قطاع السياحة، 
للفعاليات  نحو هائل من استضافة قطر  الذي يستفيد على 

الرياضية الكبرى.

فعالية  كل  مع  للرياضة  عالمي  كمركز  الدوحة  مكانة  وتتعزز 
خريطة  على  البالد  مكانة  يرسخ  ما  بتنظيمها،  تقوم  ناجحة 
أهمية  المكتسبة  الشهرة  هذه  تعزز  بينما  الرياضية.  العالم 
دولة قطر عالمياً، إذ تعكس للعالم القيم اإليجابية التي نتبناها 
ونؤمن بها في بالدنا. ومن البديهي القول إذن إن طموح قطر 

في مجال الرياضة ال حدود له.
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القطري  االتحاد  مجلة  من  األولى  الطبعة  في  بكم  مرحبا 
للسباحة. إن عددًا كبيرًا من الناس سواء كانوا داخل قطر أو 
حتى حول العالم ال يدرك أن الرياضات المائية تحظى بشعبية 
األكثر  الرياضات  من  واحدة  ُتعتبر  أنها  في قطر حيث  كبيرة 

شعبية في البالد.

أنواع  أبرز  عرض  إلى  المجلة  هذه  خالل  من  نهدف  وإننا 
الرياضات المائية القطرية مع تسليط الضوء على اإلنجازات 
الكبيرة التي حققها االتحاد في هذا المجال، بما يضم ذلك من 
الفعاليات الناجحة، ولمحات عن البطوالت المستقبلية فضالً 

عن اهتمامنا بعرض مختلف اإلنجازات الهامة لرياضيينا.

ويتشرف االتحاد القطري للسباحة باستضافة كافة فعاليات 
الدائم  سعيه  إلى  باإلضافة  هذا  قطر،  في  المائية  الرياضة 
العالم،  بقاع  مختلف  من  الرياضيين  واستضافة  الستدعاء 
فضالً عن التزامه ببذل جهود حثيثة توازياً مع جهود دولة قطر 
المحلي  المستويين  على  الرياضية  التنمية  تحقيق  أجل  من 

والدولي.

اللجنة  رعاية  تحت  للسباحة٬  القطري  االتحاد  يتبنى  كما 
األولمبية القطرية وبالعمل جنباً إلى جنب مع االتحاد الدولي 
خالل  من  قطر  في  السباحة  في  التميز  تعزيز  للسباحة، 
االلتزام بتطوير جميع الرياضات المائية واالرتقاء بها إلى أعلى 

المستويات الممكنة، سواء داخل البالد أو خارجها.

خليل الجابر
رئيس اإلتحاد القطرى للسباحة 

العشرون  العالم  لبطولة  المنظمة  للجنة   التنفيذى  المدير 
للسباحة واألساتذة  

Photo credit “Getty Images”
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محورى  شريك  األخيرة  السنوات  فى  قطر  دولة  أصبحت 
وبصورة   ، النخبة  رياضة  منافسة  تطوير  فى  الدولى  لإلتحاد 
واألحداث  الفعاليات  تنظيم  عن  الحديث  يأتى  عندما  خاصة 
المرتبطة  والنجاحات  بدولة قطر  المائية  بالرياضات  الخاصة 

بالخطط واإلستراتيجيات الخاصة بذلك.

ويعود الفضل بشكل أساسي في تحقيق مثل هذه اإلنجازات 
البارزة إلى االستثمارات الضخمة في مجال الرياضة هذا إلى 
على  قادرة   - ومميزة  عظيمة  مرافق  بإنشاء  االلتزام  جانب 
تحفيز الشباب القطري إلى جانب أشهر الرياضيين في القارات 
الخمس وتشجيعهم على المشاركة الرياضية. وما يزيد هذه 
المرافق تميزًا فضالً عن دورها األساسي المتمثل في تحقيق 
الشأن.  عظيمة  لفعاليات  استضافتها  هو  الرياضية٬  التنمية 
وقد كانت دورة األلعاب اآلسيوية 2006 في الدوحة خير مثال 
من  كّلٍ  لتوظيف  اتباعها  الممكن  الصحيحة  الكيفية  على 
لصالح  بالتقنية  والدراية  السخي  والتمويل  الكبيرة  المرافق 

الرياضة.

المستوى  عالية  المرافق  هذه  استخدام  تم   ،2009 عام  ففي 
وفي  فينا،  للغطس  العالمية  السلسلة  بطوالت  الستضافة 
أفضل  مع  آخر  موعد  القطري  للشعب  كان   ،2014 ديسمبر 
بطولة  من  عشرة  الثانية  الدورة  في  العالميين  الرياضيين 

العالم للسباحة )25 مترًا(، التي تم عقدها بالدوحة.

وقد جاءت هذه الفعالية األخيرة واستضافة الدوحة لمؤتمر 
االتحاد الدولي للسباحة “فينا” العالمي الثالث لأللعاب المائية 
الرياضات  تعزيز  سبيل  في  األمام  إلى  كبيرة  خطوة  بمثابة 
المائية في البالد. كما تمكنت العاصمة القطرية أيضاً خالل 

كلمة األمين العام للجنة األولمبية القطرية

نيابًة عن اللجنة األولمبية القطرية، يسرنا ويشرفنا أن نرحب 
الضوء  التي تسلط  للسباحة،  القطري  االتحاد  بكم في مجلة 

على أبرز أخبار وتطلعات الرياضة القطرية.

لالتحاد  الفعالة  بالمساهمة  القطرية  األولمبية  اللجنة  وُتقر 
لالرتقاء  األخرى  الجهات  مع  بالتعاون  للسباحة  القطري 
شكرنا  خالص  عن  نُعرب  أن  نود  كما  البالد.  في  بالرياضة 
وتقديرنا لالتحاد القطري للسباحة على كافة الجهود المبذولة 
السباحة  رياضة  وتطور  نمو  مسيرة  متابعة  في  والمتواصلة 
قطر.  في  الشعبية  حيث  من  الثانية  الرياضة  أصبحت  حتى 

ويتضح تفاصيل ذلك من خالل الصفحات القادمة للمجلة.

مختلف  إلى  باإلضافة  الناجحة،  السباحة  فعاليات  ُتعد  كما 
اإلنجازات الرياضية التي شهدناها خالل السنوات األخيرة دليالً 
قاطعاً على اجتهاد وتفاني كل من المسؤولين والمتطوعين 
وازدهار  نمو  في  كبير  بشكل  ساهموا  ممن  وغيرهم  فيها 

الرياضات المائية في قطر.

نموها  قطر  في  المائية  الرياضات  تواصل  أن  نأمل  ونحن 
الرياضيون  يواصل  أن  نتمنى  كما  المستقبل،  في  وازدهارها 
اسم  ورفع  النجاحات  من  المزيد  لتحقيق  وتألقهم  جهودهم 

قطر عالياً.

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق

د. ثاني بن عبدالرحمن الكواري
األمين العام  للجنة األولمبية القطرية

العام 2012 من استضافة إحدى مباريات كأس العالم للسباحة 
“فينا”.

حدثه  للسباحة  الدولي  االتحاد  سُيقيم   ،2023 عام  وفي 
)المتضمنة  “فينا”  للسباحة  العالم  بطولة  وهو  أال  الرئيسي، 
وتجدر  الدوحة.  القطرية  العاصمة  في  مائية(  رياضات  ست 
األقصى  حدها  بلوغ  من  تمكنت  قد  الدوحة  أن  إلى  اإلشارة 
من حيث نسبة المصادقة الموهوبة من قبل االتحاد لتوثيق 
الشراكة مع دولة ما - حيث سيتنافس حوالي 2000 رياضي 
من أبرز الرياضيين المائيين في العالم على أرض هذه المدينة 
المميزة مما سُيسهم بشكل إيجابي في خلق مهرجان مائي 
خالد في تاريخ قطر سيبقى راسخاً في أذهان الجميع بال أدنى 

شك!

ياتى هذا الحماس والرغبة إلستضافة أبرز وأعظم الفعاليات  
لتطوير  وبرامج  خطط  مع  متزامناَ  المنطقة  فى  الرياضية 
األنشطة  فى  الشباب  مشاركة  وزيادة  المدرسية  الرياضة 
كاملة  تتحقق  النخبة  منافسة  أن  كما    . المختلفة  الرياضية 

عند توليد شعور “الرياضية للجميع” بالمجتمع  

الدولى, وقد  الرئيسية لإلتحاد  أبرز األهداف  وُيمثل ذلك أحد 
أدركت الهيئات والسلطات القطرية هذه السياسة منذ الوهلة 
وارتباطه  بمشاركته  للسباحة  الدولي  االتحاد  ويفخر  األولى. 
دعمه  كما سيواصل  الملحوظ،  الرياضي  والنمو  التطور  بهذا 
التي  دولة قطر،  المرموقة في  فينا  لتنظيم فعاليات  الكامل 
الحادي  القرن  في  للرياضة  حقيقياً  عالمياً  مركزًا  ُتعتبر  باتت 

والعشرين.

الدكتور خوليو ماغليون
رئيس االتحاد الدولي للسباحة “فينا”
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تولي دولة قطر إهتماما كبيرة في الرياضة بمختلف مجاالتها، وينعكس ذلك بوضوح في تطور الرياضات 
المائية فيها بشكٍل كبير خالل السنوات العشر الماضية، فكان أول نجاح من خالل منافسات السباحة 
في دورة األلعاب اآلسيوية التي استضافتها الدوحة عام 2006 والذي كان حافزا لها الستضافة المزيد 
من بطوالت السباحة )فينا(، حيث تبعتها الحقاً استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم للسباحة سنوياً 
والتي   2014 عام  في  متر(   25( لمسافة  فينا  للسباحة  العالم  بطولة  استضافت  كما   ،2012 عام  منذ 

شهدت نجاحاً منقطع النظير.

الرياضية الكبرى وسيلة فّعالة لجذب اهتمام شريحة جماهيرية جديدة،  ُتمثل استضافة البطوالت 
وإلهام جيل جديد من الرياضيين، وزيادة نسبة المشاركة في الرياضة، وهذا ما نراه ينعكس جليا في 
نمو وتطور رياضة السباحة التي أصبحت هي الثانية في قطر من حيث عدد المنخرطين والمشاركين 
الموهوبين  السباحين  من  جديٍد  جيٍل  ظهور  إلى  باإلضافة  الدولة،  في  األخرى  بالرياضات  مقارنًة 

القطريين الذين يتنافسون في العديد من البطوالت الدولية.

ويسرنا أن نشهد استمرار تقدم هذه الرياضة بخطواٍت كبيره وثابتة من خالل استضافة قطر لبطولة 
العالم للسباحة فينا 2023، والتي ستكون هي األولى على اإلطالق في منطقة الشرق األوسط ، كما 
القطري  الضيافة  وكرم  الكبرى،  المائية  البطوالت  استضافة  في  خبراتنا  بين  بالجمع  ملتزمون  أننا 
األصيل الذي نتميز به، وعشقنا للرياضة بجميع أشكالها وذلك من أجل تنظيم بطولة ناجحة على 
الرياضات  وازدهار  لنمو  أوسع  أبواباً  لتفتح  الرياضي،  التاريخ  المستويات، حتى تخلد في ذاكرة  كافة 

المائية في المنطقة أجمع، وتضيف للرياضة إرثاً حقيقياً راسخاً.

إن المساهمة في تطوير الرياضة والحركة األولمبية على مستوى العالم ودعم الجهود الرامية لذلك 
هو من أهم أهداف رؤية اللجنة األولمبية القطرية، ونتمنى أن تستمتعوا بالتعرف على المزيد من 

تفاصيل هذه البطولة الرائدة في الصفحات التالية.

نحن على موعد مع استضافة بطولة كأس العالم للسباحة )فينا( مجددا في شهر سبتمبر 2017، وكلنا 
حماس الستقطاب عالم السباحة وأبطاله إلى مدينة الدوحة في حدٍث استثنائي ال ُينسى.

جوعان بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة األولمبية القطرية
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