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What a year 2019 was for Qatar Swimming 
Association!  

During the past season it was proved that 
the plan we have drawn, in collaboration with 
the Qatar Olympic Committee, towards the 
development of aquatics in our country works 
perfectly, meaning we are on the right path. 

The continuous progress of aquatic sports 
in Qatar is vindication for the QSA’s policy to 
invest in youth and to host major sporting 
events on home soil. 

In 2019, QSA was successfully involved in 
hosting three mega international events: the 
FINA/CNSG Marathon Swim World Series 
season opener, the FINA Swimming World 
Cup finale and the first ever ANOC World 
Beach Games. We were pleased to see big 
international athletes coming to Doha and 
competing in our state-of-the-art facilities. All 
praised the hospitality they enjoyed and the 
chance we provided them to perform under 
the best possible conditions. The athletes’ 
and the officials’ acknowledgement for the 
effort we put in is the best reward for us and 
encourages us to keep on trying our best. 

WELCOME MESSAGE

In the meantime, we offered our young 
talented athletes the chance to face the very 
best of their respective sports at home, while 
we also provided them with the opportunity 
to travel abroad and live the experience of 
competing in big global events. 

New athletes, who have the potential to shine 
internationally in the future, emerged, like 
youngster Tameem Mohamed Elhamayda 
who triumphed at the 14th Arab Swimming 
Championships. The athletes who won dozens 
of medals in various events and our technical 
and administrative staff support honoured 
our State in every competition we entered and 
made us all happy and proud. 
 
With HE Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani’s 
support we pledge to intensify our efforts 
to further develop aquatics in Qatar until the 
end of this first part of our trip, which is the 
2023 FINA World Championships, an event 
we believe will put oursport in Qatar on a new 
trajectory. 

Khaleel Al Jabir
QSA President
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Qatar Swimming Association (QSA) officials were 
kept busy throughout the second part of the season. 
Starting the countdown from June, the Sport Affairs 
Department of the Qatar Olympic Committee 
(QOC) in partnership with QSA and Qatar University 
organised the 17th edition of the “Swimming For All 
Tournament” in the Hamad Aquatics Complex. The 
prestigious event brought together 130 athletes. 
Nasser Ibrahim Al-Madhakha, Head of Sports 
Activities and Programmes Department at QOC 
was impressed with the large number of participants: 
“This year, the choice was given to swimming 
because of its great importance and the large 
number of athletes of all ages.” 

A strong delegation represented Qatar at the 18th 
World Championships in Gwangju, South Korea, in 
July. On the sidelines of the FINA General Assembly, 
QSA President Khaleel Al Jabir held a series of 
meetings with important international officials.  

The Qatari delegation, which also included 
HE Jassim Rashid Al Buainain, QOC Secretary 
General; Mr Mohammed Abdullah Al Shaib, 
Member of the Coaches Development Committee; 
and Mr Ibrahim Al-Rumaihi, President of the 
Swimming Authority presented to FINA and 
national federations’ officials a report in regards 
to the preparations for the 2023 World 
Championships to be held in Doha. 

In August, the Board of Directors gathered for 
the third 2019 meeting. Chairman Khaleel Al Jabir 
thanked everyone for their efforts and congratulated 
all parties for their contribution to a successful 
summer for Qatar aquatics. 

In November, QSA, in cooperation with the Asian 
Olympic Council and the QOC, organised in the 
Hamad Water Sports Complex and the Aspire 
Swimming Pool the Asian Youth Swimming Camp, 
with the participation of 31 countries. 

The summer sensation’s name of Tameem Mohamed 
Elhamayda was found among the list of distinctive 
guests at the annually held “Excellence Day” on 
November 20, a gala in which QOC honours the 
nation’s best athletes. In the presence of HE Sheikh 
Mohammed bin Khalifa Al Thani and HE Sheikh Joaan 
Bin Hamad Al Thani, Tameem received the “Most 
Promising Athlete” award and best wishes for a 
brilliant future career in swimming.
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Qatari swimmers competed successfully in multiple 
international competitions last summer, proving 
their capability and showing their potential for 
more future accolades.  

A team of nine, headed by Mr Ibrahim Al-Rumaihi, 
represented Qatar at the 10th Asian Age Group 
Championships held between September  
24 - October 2 in Bengaluru, India.  

Hard training at a preparation camp in Romania 
paid off with Abdulaziz Hassan Al Obaidly, 18, 
reaching the top eight on a record three occasions. 
In all, Qatar saw five athletes and the Boys U15 
4 x 100m medley team entering 11 finals at a 
competition which attracted more than 1,200 
athletes from 40 countries.

Competing against older swimmers, Tameem 
Mohamed Elhamayda, 13, just missed out a podium 
place, finishing fifth in the 50m backstroke with 
a time of 29.50. Walid Rafiq Daloul, 18, advanced 
to two finals as did 14-year-old twins Youssef and 
Omar Ashraf Abouelela. 

Elhamayda also excelled at the 14th Arab 
Swimming Championship for age categories (U19), 
which took place in Casablanca, Morocco from 
August 4-7 and attracted more than 200 
swimmers from 16 Arab countries. 

Tameem won the 50m and 100m butterfly races 
and placed second in the 50m freestyle final.

Khaleel Al Jabir 
”It is important to pay extra 
attention and care to the age group 
categories, especially to kids below 
10 years. Grassroots programmes 
are essential. At that age young 
swimmers need to learn and love 
the sport. In that way they will 
stay active, succeed and spread 
awareness about swimming and the 
benefits of being part of the sports 
community.”

National records tumbled at the Tunisian Swimming 
Championships in Tunis from July 15-19. Four athletes, 
accompanied by national team coach Omar Khaddash 
and QSA official Nasser Al-Saqiri, were selected to 
compete. Mahmood Mohammed broke the national 
record in the 200m individual medley, clocking 2:13.39 
to win the silver medal. Kareem Salah also set a new 
U14 Qatari record in the 800m freestyle with a time of 
8:55.34.

Qatari young swimmers triumphed at the 27th GCC 
Aquatics Championship for age groups (11-17 years) 
held in Kuwait City from September 5-8. A 30-strong 
team broke several national records and with a total 
sum of 34 medals - 17 gold, 10 silver and 7 bronze - 
easily topped the medal table, an unprecedented feat 
for Qatar Swimming. 
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QATARI ATHLETES FINALS 
AT THE 10th ASIAN AGE
GROUP CHAMPIONSHIPS

  ABDULAZIZ HASSAN AL OBAIDLY (2001) – MEN

  WALID RAFIQ DALOUL (1998) - MEN

  YOUSSEF ASHRAF ABOUELELA (2005) - BOYS 12-14

  OMAR ASHRAF ABOUELELA (2005) - BOYS 12-14

  TAMEEM MOHAMED ELHAMAYDA (2006) - BOYS 12-14

  YOUSSEF ASHRAF ABOUELELA, KAREEM SALAMA SALAH, SAIF ADEL  
  ALBURSHAID, ABDALLA AHMED ELGHAMRY - BOYS 12-14  

  6. 200m Individual Medley 2:11.80

  8. 50m Breaststroke 29.67

  5. 50m Backstroke 29.50

  7. 4 x 100m Medley Relay 4:41.41 

  7. 100m Backstroke 1:01.74

  8. 100m Breaststroke 1:07.06

  7. 200m Backstroke 2:22.67

  8. 200m Breaststroke 2:41.52

  7. 200m Individual Medley 2:23.50

  7. 100m Backstroke 1:06.64

  8. 200m Breaststroke 2:25.71 
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A stellar field of 135 swimmers witnessed yet another 
dazzling, as well as spectacular, FINA/CNSG Marathon 
Swim World Series season-opening in Doha on 
February 15. 

France’s Marc-Antoine Olivier and German, Leonie Beck, 
won the men’s and women’s races respectively, both 
staged off the shores of Katara Beach and held under 
idyllic weather conditions.
 
“The races were very exciting,” said Qatar Swimming 
Association President, Khaleel Al Jabir. “Fields for both 
races were very strong, with the presence of many 
Olympic and World champions.”    

Rio 2016 Olympic bronze medallist Olivier surprised 
his famous rivals to win the 10km race by a margin of 
12.6sec. He touched first in 1h49m46.6s.
“I am very happy to win the first race of the season 
like this. It was technically a different and difficult race 
for me, but the gold here will give me confidence for 
the other events especially for the Tokyo Olympics,” 
commented the victor. 

Last year’s winner and world champion, Florian 
Wellbrock, of Germany, had to settle for bronze behind 
his fellow compatriot, Rob Muffels, while the Doha 
2018 winner and reigning Olympic champion, Ferry 
Weertman, from the Netherlands, trailed back in eighth 
position.  

Qatar was represented by Ahmad Samara.
In the women’s race, Beck celebrated her first major 
international victory in a thrilling fashion, finishing in 
1h56m41.1s, a scant 0.2sec ahead of 2019 winner, Ana 
Marcela Cunha. A photo finish decision was needed to 
determine the second spot between the Brazilian and 
Olympic champion, Sharon Van Rouwendaal, of the 
Netherlands, who led for most of the race.           
“I am very happy, this is my first international title,” 
the 23-year-old winner admitted. “My target was to 
finish among the top three or four swimmers and I am 
surprised to win the race. The temperature of water 
was fine as the sun was shining. The conditions were 
good to compete.”FI
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Marcello Guidi (ITA) and FINA/CNSG Marathon Swim 
Doha 2019 winner, Brazil’s Ana de Jesus Soares, wrote 
themselves into the history books at Katara Beach in 
the Open Water 5Km swim by not only winning the first 
gold medals awarded at the ANOC World Beach Games 
Qatar 2019, but the first in the history of the event. 
This great competition was organised successfully by 
Qatar Olympic Committee from October 12-16 in Doha, 
and added another star to Qatar’s proven stellar track 
record. 

In the men’s race, Guidi, who had not won an 
international event prior to this, sprinted ahead with 
only 40 metres to go to take gold in a time of 55:25. As 
Sören Meissner faltered in the last few metres, Denis 
Adeev (RUS) was also able to pass the German for silver 
in 55:26. Meissner, part of the powerhouse German 
world champion squad in the team event, rounded out 
the medallists in 55:28.  

Strong pre-race favourite Kristóf Rasovszky, who 
won the 2019 World Championships in the 5km by an 
astonishing 10 seconds and was second in Doha earlier 
this season, placed way back in 17th after being heavily 
affected by choppy surfs that nearly toppled some 
athletes off the pontoon before the horn.  These tough 
conditions prevented Qatar’s Abdelrahman Mohamed 
and Nada Arakji from crossing the finish line. 

On the women’s side, Soares, the reigning World 
Champion, placed herself in the lead early on and never 
relinquished it, winning gold in a time of 59:51.  

“When you race, you know when you have space,” the 
Brazilian said. “You feel the touch of others at your feet. 
Today, I didn’t feel them touching my feet, so I knew I 
had a little more space for the finish.” 

Although the Brazilian felt metres ahead of her 
competition, China’s Yawen Hou hit the board a second 
later, with Leonie Beck (GER) in third in 59:53 to add 
to her bronze in the same distance from the world 
championships earlier this year.  

In mid-June, QSA sent Ahmad Tarek Smara, the third 
youngest in a field of 53, to the fourth leg of the FINA/
CNSG Marathon Swim World Series 2019, the famous 
10km race in Balatonfüred. Smara tried to follow the 
leaders’ fast pace but fell behind and exceeded the 
time limit. Nevertheless, the 17-year-old gained huge 
experience by competing against the very best of his 
discipline for the third time in the same season.OP
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The national league in both the U14 and U18 age group 
categories kicked off last October for what is expected 
to be yet another spectacular season for water polo in 
Qatar.  

Teams from across the peninsula entered this year’s 
competition targeting, besides a high rank, to further 
develop a rapidly improving team sport which fits 
ideally with the mentality and the physical prowess of 
the Qatari people.  

Reigning champions, Al-Ahly (U14) and Al-Gharafa (U18), 
aim to defend their titles against their counterparts 
from Al-Arabi, Al-Rayyan, Al-Khor, Al-Wakrah, Al-
Shamal and Al-Sadd. 

“We have made huge steps ahead, but there is plenty 
of room for improvement,” said QSA Secretary General, 
Talal Al Darwish. “It’s only been a few years since water 
polo reached out to the local community. Today we can 
boast eight clubs taking part at youth and junior level. I 
strongly believe it won’t take long to see a Qatari team 
not simply competing internationally, but standing on 
the same ground with their opponents.”    
 
Teams in both leagues play two to three games each 
month. Top rank clubs will cross swords in the final 
phase in April. 
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With no local diving competitions scheduled for the 
summer and the autumn, focus for Qatar diving was 
turned on international multi-sport events.  

Mohammed Ahmed Shewaiter and Abdulaziz Khaled 
Balgaith carried the national flag at one of the season’s 
top international competitions, the 7th CISM Military 
World Games staged in Wuhan, China, from October 
18-27. Four aquatic events were held in the capital of 
the Hubeu Province: swimming, open water swimming, 
rarely contested life saving and diving. 

The latter was dominated by Chinese athletes 
who emerged victorious in 11 of the 12 disciplines. 
Qatari divers had a difficult task competing against, 
among others, freshly minted world champions 
Wang Zongyuan, Xie Siyi, Lian Junjie and Yang Hao, 
nevertheless they managed to qualify to two finals.  
 
In the synchronised 10m platform, Shewaiter and 
Balgaith ended up in sixth place gathering 264.45 
points. They even surpassed the Brazilian duo of 
Jackson Rondinelli and Isaac Souza with their fifth dive 
for which they earned two 7.0s by judges. 

Balghaith additionally reached an individual final in the 
3m springboard finishing 12th with 217.10 points, easily 
beating his qualifying mark of 191.45. 

23-year-old Balgaith was also 15th in the 10m platform 
with 305.55, while Shewaiter, 28, ranked 17th in the 1m 
springboard with a point-total of 249.50. 
Qatar team ranked ninth in the overall standings with 
its two representatives’ sum of 911.30, an outcome 
based on the collated individual results of both Balgaith 
and Shewaiter.  

Earlier, in October, Shweiter joined forces with 
Abdulaziz Balgaith to claim the men’s synchronised 
3m platform bronze medal with a total of 210.96 points 
at the 10th Asian Championships in Bengaluru, India. 
Shweiter won another bronze in the 10m platform 
(266.50), a place down from his performance at the 
previous edition of the championships. International 
judge Abdulaziz Al-Janahi, Board Member and Chairman 
of the Diving Department, accompanied the Qatari 
delegation in Bengaluru. 

Domestic action resumes at the end of January with 
the Qatar Diving Trophy, an event which is planned to 
take place in the Hamad Aquatic Centre, while the FINA 
Diving Grand Prix 2020 series commences in mid-
February.D
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For the eighth consecutive year, Doha successfully 
hosted one of FINA’s Swimming World Cup series 
events. 

This year’s meet took place from November 7 to 9 
bringing down the curtain on yet another great season. 
It attracted a total of 210 athletes – 134 male and 76 
female – representing 44 countries and 60 more local 
clubs’ swimmers. 

After competing in six previous meetings and the 
FINA World Championships in Gwangju, several top 
stars arrived in Doha having set different targets for 
the season’s and cluster’s final leg. In the end, it was 
runaway leaders Cate Campbell and Vladimir Morozov 
who clinched the overall World Cup titles and became 
richer by $150,000 in the process. 

“Doha’s presence since 2012 in the circuit has assuredly 
reinforced the visibility of this top-notch event in the 
Middle East region. After the successful staging of the 
12th FINA World Swimming Championships (25m) in 
Doha, the legacy of swimming has continued in this 
part of the world,” said FINA President, Dr Julio C. 
Maglione. 

The World Cup in Doha attracted several international 
and national sponsors, which joined QSA’s sponsoring 
programme.  

“We were excited to see the FINA World Cup 
returning to Doha. We thank all the sponsors for their 
contribution, support and added value that they bring to 
this magnificent event,” stated QSA President,
Khaleel Al Jabir.  

Omega was the Official Timekeeper. Hisamitsu, Nongfu 
Spring and Speedo were the FINA Series Sponsors. 
Al Kass Sports Channels broadcasted all the action 
live. Qatar National Bank (QNB) and Aspetar were the 
National Sponsors, while CSM Live, Oxygen Events, 
Q-Tickets, Jouf, Holiday Villa and Qatar National 
Convention Centre (QNCC) were the National Suppliers. 
FINA Vice President, Mr Dale Neuburger, hailed the 
partnership between the world’s governing body 
and Qatari authorities and praised the QSA for their 
efforts: “It’s been a pleasure to watch the evolution in 
development of aquatics sports in Qatar. Doha events 
have been blessed with great organisation and
fantastic facilities.”FI
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It was no secret that FINA Swimming World Cup leaders 
Vladimir Morozov and Cate Campbell were destined 
to win the series at the final in Doha - especially the 
Russian, Morozov, who had a huge margin in his favour.
Campbell was leading Katinka Hosszu by 24 points but 
the Hungarian started with a brace of victories in the 
200m butterfly and the 400m individual medley. The 
series trophy came down to the wire on the third and 
final day. 

Going into the 100m freestyle, Campbell tried to avoid 
any pressure and she did well as she won in style 
touching in 52.61, a scant 0.27 seconds off the World 
Cup record she set in August. 

“To be honest I didn’t look at the points. I just needed to 
focus on executing a good race,” Campbell explained.
“I really pushed myself hard this year and I couldn’t ask 
for a better World Cup campaign.”  

Campbell secured her first World Cup trophy by 45 
points over Hosszu and became the first Australian 
woman to claim the crown since 2008. 

With her triumph, the South Africa born two-time 
4X100m freestyle Olympic champion received a total 
of $219,000 in prize money. 

Morozov said at the pre-event press conference that 
he was happy to finish the World Cup in Doha and he 
hoped he would do so on a high note. And he made it 
with ease… 

Not only did he win the overall title, he came up from 
five places down in the cluster three point-standings
to finish atop, overhauling teammate, Anton Chupkov.
The Russian ended the World Cup season with 20 
victories in 21 races! His only loss came in Kazan to his 
countryman Vladislav Grinev in the 100m freestyle. In 
Doha, he triumphed in the 50m and 100m freestyle and 
the 50m backstroke. 

Morozov, who has never won an Olympic or a World 
long course gold, emerged victorious in the World 
Cup series for the second successive season and said 
afterwards:  

“This was my seventh time in Qatar. Coming here again 
was great as we always get very good hospitality.
I am looking forward to the 2023 World Championships 
here.”
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Abdulaziz Hassan Al Obaidly stole the show from 
the 17-strong team that Qatar fielded at the FINA 
Swimming World Cup in Doha. 

The 18-year-old broke two men’s national records 
and came close to a third at the final leg of the global 
swimming series. 

Al Obaidly’s top performance, according to the FINA 
point-system, came in the 200m breaststroke with 
2:24.18, a time that just fell short of his own personal 
best of 2:23.60 that he set in Kuwait last September.
However, with a time of 1:06.23, the Al Sadd swimmer 
managed to bring down the 100m breaststroke national 
record of 1:06.56, registered by Walid Rafiq Daloul, on 
the same day that Al Obaidly set his 200m top mark.
His second record at the World Cup came in the 200m 
individual medley where he shattered his previous mark 
by more than a second. He touched in 2:10.66, easily 
beating the 2:11.80 that he set in Kuwait at the 10th 
Asian Age Group Championships.

Al Obaidly learned to swim at the age of three and made 
the national team at seven, admitting that swimming 
was his mother’s choice. His future goal is to reach the 
Olympics.

“After I saw Michael Phelps win eight gold medals 
at the 2008 Beijing Olympics, I was inspired. I’ve 
been training hard in Doha for the past 11 years with 
Ukrainian coach Yuriy Vlaslov, a 1996 Olympian,” said 
the 18-year-old Qatari.  
 
Ranking-wise, Abdelrahman Mohamed reached the 
highest position finishing 11th in the 1500m freestyle 
with a time of 17:13.46. 

Following his participation at the World Championships, 
Yacob Abdulaziz Al-Khulaifi was by far the fastest 
among Qataris in the 50m (25.54) and the 400m 
freestyle (4:18.59). 

Thirteen-year-old prodigy, Tameem Mohamed 
Elhamayda, finished top of the locals’ list in the 50m 
backstroke with 29.49 and in the 200m butterfly 
with 2:18.81, while he was second behind Mohamed 
Mahmoud and 36th overall in the 100m butterfly with 
1:01.42.
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China won a close battle with the USA and Russia at 
the 18th FINA World Championships held in Gwangju, 
South Korea, from July 12-28. 

Chinese athletes won an impressive 16 world titles, 
just one more than the USA, but the latter topped the 
total standings with 36 medals, six more than China 
and Russia who each captured 30. Overall, 26 nations 
shared the 230 medals up for grabs with only 15 of 
them winning at least one gold. 

The Nambu Municipality University played host to 
swimming, diving, artistic swimming and water polo 
events, while high diving took place at the Chosun 
University and the open water swimming was held  
at the Yeosu Expo Ocean Park. 

In total, 2,639 athletes from 194 countries entered 
the six disciplines offering fans a spectacular sporting 
spectacle, thrilling action and dozens of new records.
 
As always, the swimming competitions produced many 
unforgettable moments. There were 10 new world 
records, 17 championship records, five world junior 
records and 33 area records. The USA finished atop 
in the medal chart, amassing 27 medals (14G-8S-5B).
 
As for individual honours, for the first time ever a 
swimmer, Germany’s Florian Wellbrock, prevailed in 
both the open water and the pool at the same edition. 
Hungary’s Katinka Hosszu became the first woman in 
history to secure the 200m and 400m individual medley 
double for the fourth consecutive time, while fellow 
compatriot Kristof Milak’s 200m butterfly mark of 
1:50.73 was the most valuable based on the FINA 
points (1021). 

Caeleb Dressel (USA), who topped the multiple medal 
winners’ list with eight (6G-2S) and Sarah Sjostrom 
(SWE), were crowned as the male and female 
swimmers of the meet respectively. 

Ana Marcela Cunha captured two world titles in 
the open water swimming, but missed the Olympic 
discipline of the 10km which was won China’s Xin Xin.
Men’s water polo crown surprisingly went to Italy. 
In the women’s tournament, hot favourites USA won 
their third successive gold medal. 

China emerged victorious in all the diving disciplines 
they entered. The only non-Chinese winners were 
Australia’s duo of Matthew Carter and Maddison 
Keeney in the mixed 3m springboard, an event 
China chose not to field a team in.  

Gary Hunt (GBR) and Rhiannan Iffland (AUS) won 
their second world titles in high diving, while in artistic 
swimming, like in diving, Russia scooped almost all 10 
available world titles. Ukraine took gold in the highlight 
routine, a discipline Russia decided to skip. 

The World Championships will stay in Far East Asia for 
the next edition in 2021. The city of Fukuoka in Japan 
will play host to FINA’s flagship competition for the 
second time since 2001. Doha has been chosen to host 
the 2023 FINA World Championships.
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SET IN GWANGJU
  Event     Name   Country Code Time  

  Event     Name   Country Code Time  

  Women 100m Backstroke  SMITH Regan   USA  57.57

  Men 100m Breaststroke  PEATY Adam  GBR   56.88

  Women 200m Backstroke  SMITH Regan   USA  2:03.35

  Men 200m Breaststroke  WILSON Matthew AUS   2:06.67

  Women 4x200m Freestyle Australia    AUS  7:41.50

  Men 200m Breaststroke  CHUPKOV Anton RUS   2:06.12

  Women 4x100m Medley Relay United States of America USA  3:50.40

  Men 100m Butterfly   DRESSEL Caeleb USA   49.50

  Men 200m Butterfly   MILAK Kristof  HUN   1:50.73

  Mixed 4x100m Freestyle United States of America USA   3:19.40

  (SMITH Regan, KING Lilly, DAHLIA Kelsi, MANUEL Simone)

  (DRESSEL Caeleb, APPLE Zach, COMERFORD Mallory, MANUEL Simone)
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In one of the best ever FINA World Aquatics 
Championships in swimming, QSA was proudly 
represented by three athletes - Yacob Abdulaziz Al-
Khulaifi, Nada Arakji and debutant Firas Saidi - thus 
equaling their record number of entries at a single 
global event. The athletes were supervised by national 
coach, Anton Rodionov. 

For Al-Khulaifi, his third appearance at a World 
Championships signaled his rise to the international 
scene. The 18-year-old swimmer broke into the top 60 
for the first time in his international career, finishing 
59th in the 100m butterfly. He entered with a personal 
best of 56.94 registered at the 2018 Asian Games, in 
Jakarta, and touched in at 56.62 to set a new national 
record and achieve the rank of 59 among 78 swimmers.
 
Al-Khulaifi also entered the 200m freestyle where 
he clocked 1:56.57, bettering his season best for 60th 
place in the overall ranking. His time is equivalent to 
681 FINA points, a new record for Qatar at a World 
Championships, beating his 640 point-haul performance 
two years ago in Budapest in the same discipline.
 
“I feel content. To set a new record at this 
competition amongst the world’s best is exactly 
what I was looking for,” said the Qatari swimmer. 

Olympian Nada Arakji, an iconic figure for sports in 
Qatar, returned to the global stage after missing the 
2017 World Championships in Budapest. At 25, she 
wasn’t at her best form, nevertheless she finished close 
to her own marks in both the 50m freestyle and the 
100m freestyle, clocking 31.57 (88th) and 1:12.91 (90th) 
respectively. 

Firas Saidi, the team’s sole newcomer, experienced his 
maiden appearance on the world’s centre stage. He 
touched the wall at 25.20 in the 50m freestyle to finish 
96th from 131 athletes, and in 55.60 in his favourite 
event, the 100m freestyle, for a rank just inside the top 
100 (99th among 120).
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From the day FINA awarded the 20th World Aquatics 
Championships to Doha, QSA views every major 
global competition ahead of this much anticipated 
high profile event as the ideal opportunity to devise a 
preparation plan that will lead to a perfectly organised 
world championships in 2023. 

At the recent 2019 FINA World Championships in 
Gwangju, Korea, a Qatari delegation completed an 
observation trip where they interacted with the 
local organising committee officials.  

The delegation, headed by FINA board member, 
Khaleel Al Jabir, Coaches Development Committee 
member, Mohammed Abdullah Al Sheeb, and Head of 
swimming body, Ibraheem Al Rumaihi, met with senior 
FINA officials and reiterated Qatar’s ambition to host 
a flawless FINA World Championships in 2023, while 
they also attended the FINA General Congress.
 
The trip, an initiative of the QSA, was planned in 
such a manner that the delegation gained first-hand 
experience of managing a prestigious event like the 
World Championships. 
 
The group was split into different categories for the 
eye-opening trip to Korea. Hospitality, marketing 
and security were among the fields the delegation 
observed and evaluated in Gwangju. 

“The schedule was very busy. It was 
beneficial for us to see how the Koreans 
dealt with all emerging issues. We picked 
a few important lessons that would help 
us in 2023,” said Mr Al Jabir. 

“We will be making more trips to enrich our 
knowledge. This, along with practicing our 
knowhow at the swimming World Cups we 
annually host in Doha, are the best ways to 
learn and improve.” 

Upon the return of the delegation to Doha, the trip 
was evaluated and the benefits were assessed by 
the Association’s board members.  

In October, QSA staged the Asian Youth Camp in 
Doha where they transferred part of the knowledge 
they acquired in training and observation sessions, 
workshops and social activities. 
OCA Director General, Husain Al Musallam praised  
the organisation, the facilities and the hospitality. 
 
“The Qatar Swimming Association and Qatar Olympic 
Committee have become world leaders in their 
respective fields and the OCA is extremely grateful 
for allowing these young swimmers and their coaches 
to benefit from your expertise and experience,” stated 
Mr. Al Musallam.

ROAD TO 2023 
Useful trip to Korea



Adjusting to the impact of coronavirus outbreak 
on daily living, the Qatar Swimming Association 
has decided to alter the communication channels 
between its departments and implement a number of 
new initiatives in an attempt to encourage athletes 
to remain active and fit despite the COVID-19 
confinement. 

QSA continue to run all daily office associate 
responsibilities and duties through the “Microsoft 
Teams” initiative. All board members and staff remain 
connected through this special designed programme. 
Separate board as well as staff meetings are being 
scheduled and held separately according to each 
department’s requirements and depending on each 
group’s needs and demands. 

With no swimming pools available for training 
and since all local and international competitions 
have been cancelled until further notice, QSA has 
introduced a new workout programme for national 
team athletes and for club swimmers. 

Home daily dryland workouts and a special 
nutrition programme for all athletes are prepared 
in collaboration with the Aspire Academy. Coaches 
follow-up and evaluate the effectiveness of the daily 
programme via telecommunication or/and online 
social media platforms (e.g. telephone, chat apps, 
internet etc). 

Additionally, a weekly challenge and training at-home 
videos are shared with all national team and club 
swimmers in order to motivate them and encourage 
them to be active at home regardless of the difficulties 
caused due to the COVID-19 confinement. 

Qatar National team members lead and appear in an 
awareness video-campaign posted on all QSA social 
media platforms (Instagram, Facebook and Twitter) 
and on our official website to motivate people to stay 
home and remain active.  

Moreover, tips concerning various subjects of our daily 
routine are shared on a weekly basis to help us build 
our defences against coronavirus.

QSA ACTIVITIES  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
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The Games of the XXXII Olympiad in 
Tokyo in mid-summer is undoubtedly 
the event all athletes and fans will 
be looking for in 2020. But besides 
the Olympic Games, plenty of 
aquatics action lies ahead at a global 
and local level. The below calendar 
includes the most important of 
these activities.  

Doha will once again play host 
to two prestigious international 
competitions: the FINA Marathon 
Swim World Series second leg on 
February 15, and the annual FINA 
Swimming World Cup, scheduled 
for October 8-10.

 SWIMMING
  JANUARY

  January 18  Qatar Swimming Trophy (25m)  Hamad Aquatic Centre

  FEBRUARY

  February 22  Federation Swim Trophy (25m)  Hamad Aquatic Centre

  MARCH

  March 14   H2O Spring Cup     Hamad Aquatic Centre

  APRIL (POSTPONED)

  April 18   Qatar Swimming Cup    Hamad Aquatic Centre

  SEPTEMBER

  September 4-6  FINA Swimming World Cup   Singapore (TBC)

  September 10-12 FINA Swimming World Cup   Jinan, China

  DECEMBER

  TBC  15th FINA World Swimming Championships (25m) Abu Dhabi, UAE

  OCTOBER

  October 2-4  FINA Swimming World Cup   Kazan, Russia

  October 8-10  FINA Swimming World Cup   Doha, Qatar

  October 23-25  FINA Swimming World Cup   Berlin, Germany

  October 23-25  FINA Swimming World Cup   Berlin, Germany
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 OPEN WATER SWIMMING
  FEBRUARY

  February 8 FINA Marathon Swim World Series Rosario, Argentina (TBC)

  February 15 FINA Marathon Swim World Series Doha, Qatar

  MAY

  May 3  FINA Marathon Swim World Series Victoria, Seychelles

  JUNE

  June 6  FINA Marathon Swim World Series Budapest, Hungary

  June 13  FINA Marathon Swim World Series Setubal, Portugal

  JULY

  July 19  FINA Marathon Swim World Series Lac St. Jean, Canada

  SEPTEMBER

  September 19 FINA Marathon Swim World Series Nantou, Chinese Taipei

  OCTOBER

  October 16 FINA Marathon Swim World Series Chun’An, China

  October 25 FINA Marathon Swim World Series Hong Kong China

  AUGUST

  August 8  FINA Marathon Swim World Series Lac Megantic, Canada

  August 21-23 FINA World Junior Open Water Swimming Championships Victoria, Seychelles

  August 30  FINA Marathon Swim World Series Ohrid, North Macedonia
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WATER POLO LEAGUE - 2002 AND UNDER

  JANUARY

  January 11  Water Polo League - 2002 and Under Hamad Aquatic Centre

  January 25 Water Polo League - 2002 and Under Hamad Aquatic Centre

  FEBRUARY

  MARCH

  APRIL (POSTPONED)

  February 1 Water Polo League - 2002 and Under Hamad Aquatic Centre

  February 8 Water Polo League - 2002 and Under Hamad Aquatic Centre

  March 14  Water Polo League - 2002 and Under Hamad Aquatic Centre

  March 21  Water Polo League - 2002 and Under Hamad Aquatic Centre

  April 4 Water Polo League Semi-final 2002 & Under Hamad Aquatic Centre

  April 22 Water Polo League – Final 2002 & Under Hamad Aquatic Centre
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 DIVING

  JANUARY

  January 27-28    Qatar Diving Trophy   Hamad Aquatic Centre

  FEBRUARY

  MARCH

  NOVEMBER

  Feb. 28 - Mar 1   FINA/CNSG Diving World Series Montreal, Canada

  March 6-8   FINA/CNSG Diving World Series Beijing, China

  March 30-31  Qatar Diving Cup    Hamad Aquatic Centre

  March 20-22  FINA/CNSG Diving World Series Kazan, Russia

  March 27-29  FINA/CNSG Diving World Series London, UK

  Nov.29 - Dec 6 23rd FINA World Junior Diving Championships  Kyiv, Ukraine
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 ARTISTIC SWIMMING
  MARCH

  March 6-8  FINA Artistic Swimming World Series       Paris, France

  March 27-29 FINA Artistic Swimming World Series       Hurghada, Egypt

  APRIL (POSTPONED)

  April 3-5  FINA Artistic Swimming World Series       Alexandroupolis, Greece

  April 10-12  FINA Artistic Swimming World Series       Budapest, Hungary

  April 17-19  FINA Artistic Swimming World Series       Kazan, Russia

  April 23-25 FINA Artistic Swimming World Series       Suzhou, China

  MAY

  May 29-31  FINA Artistic Swimming World Series       Madrid, Spain

  JUNE

  June 12-14  FINA Artistic Swimming World Series       Ypsilanti, USA

  June 19-21  FINA Artistic Swimming World Series       Windsor, Canada

  AUGUST

  August 24-30 FINA World Junior Artistic Swimming Championships Quebec  City, Canada

Issue 3,  April 2020 

Qatar Swimming Association I Magazine

p44 p45



 OTHER
  JANUARY

  January 19  2nd Swimming Gala   Hamad Aquatic Centre

  FEBRUARY

  February 23  3rd Swimming Gala   Hamad Aquatic Centre

  APRIL (POSTPONED)

  April 19   4th Swimming Gala   Hamad Aquatic Centre

  JULY

  July 25-August 9 Games of the XXXII Olympiad Tokyo, Japan

 بطوالت أخرى

مجمع حمد للرياضات المائية مهرجان السباحة الثاني      19 يناير   

  فبراير

مجمع حمد للرياضات المائية مهرجان السباحة الثالث      23 فبراير   

  أبريل )أجلت(

مجمع حمد للرياضات المائية مهرجان السباحة الرابع      19 أبريل   

  يوليو

طوكيو، اليابان دورة األلعاب األولمبية الصيفية 2020    25 يوليو - 9 أغسطس 

  يناير
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 السباحة المتزامنة الباليه المائي
  مارس

باريس، فرنسا  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   6-8 مارس  

الغردقة، مصر  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   27-29 مارس 

  أبريل )أجلت(
ألكسندروبولوس، اليونان  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   3-5 أبريل  

بودابست، المجر   (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   10-12 أبريل  

كازان، روسيا  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   17-19 أبريل  

سوجو، الصين  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   23-25 أبريل  

  مايو
مدريد، إسبانيا  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   31-29 مايو  

  يونيو
يبسيالنتي، الواليات   المتحدة   (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   12-14 يونيو  

ويندسور، كندا  (FINA) سلسلة كأس العالم للسباحة المتزامنة   19-21 يونيو  

  أغسطس
مدينة كيبيك، كندا   (FINA) بطولة العالم للسباحة المتزامنة للناشئين   24-30 أغسطس 

ص.45ص.44 العدد 03، أبريل 2020

 مجلة اإلتحاد القطري للسباحة



 الغطس
  يناير

مجمع حمد للرياضات المائية كأس قطر للغطس       27-28 يناير   

  فبراير

  مارس

  نوفمبر

مونتريال، كندا  (FINA/CNSG) السلسلة العالمية للغطس   28 فبراير- 1 مارس 

بكين، الصين  (FINA/CNSG) السلسلة العالمية للغطس   6-8 مارس   

مجمع حمد للرياضات المائية كأس قطر للغطس       30-31 مارس  

كازان، روسيا  (FINA/CNSG) السلسلة العالمية للغطس   20-22 مارس  

لندن، المملكة المتحدة  (FINA/CNSG) السلسلة العالمية للغطس   27-29 مارس  

كييف، أوكرانيا  (FINA) بطولة العالم الثالثة والعشرين للغطس – ناشئين   29 نوفمبر- 6 ديسمبر  

ص.43ص.42 العدد 03، أبريل 2020

 مجلة اإلتحاد القطري للسباحة



دوري كرة الماء - 2002 وما دون
  يناير

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة الماء - 2002 وما دون     11 يناير   

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة الماء - 2002 وما دون     25 يناير   

  فبراير   

  مارس   

  أبريل )أجلت(

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة الماء - 2002 وما دون     1 فبراير   

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة الماء - 2002 وما دون     14 مارس   

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة الماء - 2002 وما دون     21 مارس   

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة الماء - 2002 وما دون     8 فبراير   

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة ماء - 2002 وما دون )الدور نصف نهائي(    4 أبريل 

مجمع حمد للرياضات المائية دوري كرة ماء - 2002 وما دون )الدور نهائي(     22 أبريل 
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 السباحة في المياه المفتوحة
 فبراير

روزاريو، األرجنتين  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   8 فبراير  

الدوحة، قطر  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   15 فبراير  

 مايو
فيكتوريا، جزر سيشل  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   3 مايو  

 يونيو

بودابست، المجر  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   6 يونيو  

سيتوبال، البرتغال  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   13 يونيو  

 يوليو
الك سانت جان، كندا  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   19 يوليو  

 سبتمبر

نانتو، الصين تايبيه  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   19 سبتمبر  

 أكتوبر

تشونان، الصين  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   16 أكتوبر  

هونغ كونغ، الصين  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   25 أكتوبر  

 أغسطس
الك ميغانتيك، كندا  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   8 أغسطس 

فيكتوريا، جزر سيشل بطولة العالم للسباحة في المياه المفتوحة )FINA( - ناشئين    21-23 أغسطس 

أوهريد، مقدونيا الشمالية  )FINA( كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة   30 أغسطس 
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ستكون دورة األلعاب األولمبية 
الصيفية التي ستستضيفها العاصمة 

اليابانية طوكيو بدون شك الحدث 
األبرز الذي ينتظره بشغف جميع 

الرياضيين والمشجعين خالل عام 
2020، ولكن محبو الرياضات المائية 

سيكونون أيًضا على موعد مع العديد 
 من البطوالت العالمية والمحلية. 

وتستضيف قطر مجدًدا بطولتين 
دوليتين خالل عام 2020، األولى هي 

جولة ماراثون السباحة في المياه 
المفتوحة في 15 فبراير، والثانية هي 

جولة كأس العالم للسباحة خالل 
 الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر. 

يمكنكم التعرف على أهم بطوالت 
الرياضات المائية المحلية والعالمية 

في عام 2020 من خالل الجدول 
التالي: 

 السباحة  
  يناير

مجمع حمد للرياضات المائية كأس قطر للسباحة – مجرى قصير )25م(    18 يناير  

 فبراير
مجمع حمد للرياضات المائية كأس االتحاد القطري للسباحة )25م(     22 فبراير  

 مارس
مجمع حمد للرياضات المائية      H2O كأس الربيع   21-20 مارس 

 أبريل )أجلت(
مجمع حمد للرياضات المائية كأس قطر للسباحة        18 أبريل  

 سبتمبر
سنغافورة    )FINA( كأس العالم للسباحة   6-4 سبتمبر 

جينان، الصين    )FINA( كأس العالم للسباحة   10-12 سبتمبر 

 ديسمبر
بطولة العالم الخامسة عشرة للسباحة في المجرى القصير )25م(  أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة   يتم تحديده الحًقا  

 أكتوبر

كازان، روسيا    )FINA( كأس العالم للسباحة   2-4 أكتوبر  

الدوحة، قطر    )FINA( كأس العالم للسباحة   8-10 أكتوبر  

برلين، ألمانيا    )FINA( كأس العالم للسباحة   23-25 أكتوبر 

بودابست، المجر   )FINA( كأس العالم للسباحة   30 أكتوبر- 1 نوفمبر 
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تماشيا مع التدابير الصحية المتبعة للتصدي النتشار 
فيروس كوفيد 19 على الحياة اليومية، اتخذ االتحاد القطري 

للسباحة مجموعة من االجراءات للحفاظ على قنوات 
االتصال بين كافة منتسبيه وخلق ممبادرات الجديدة في 

محاولة لتشجيع الرياضيين على البقاء نشطين في منازلهم 
 وبلياقة عالية على الرغم من الحجر الصحي.

استمر االتحاد القطري للسباحة إدارة أنشطته ومسؤلياته 
من خالل تفعيل خاصية العمل عن بعد باستغالل برنامج 

“Teams Microsoft”، وبقى جميع األعضاء والموظفين على 
تواصل وفقا لمتطلبات كل إدارة لالستفادة من وجهات 

 النظر وتسير العمل واتخاذ القرارات الالزمة.

مع توقف حصص التدريب بالمسبح وبما أن جميع 
المسابقات المحلية والدولية قد أجلت حتى إشعار آخر، 

وضع االتحاد القطري  برنامج تدريب مستهدف لرياضيي 
المنتخب وسباحي األندية، كما قام االتحاد بإعداد مجموعة 

من التمارين األرضية باإلضافة الى برنامج تغذية خاص 
بجميع الرياضيين بالتعاون مع أكاديمية التفوق الرياضي 

أسباير يشرف المدربون على متابعة وتقييم فاعلية البرنامج 
يوميا عبر منصات التواصل االجتماعي )الهاتف وتطبيقات 

 الدردشة واإلنترنت...(.

أنشطة االتحاد القطري للسباحة 
COVID-19 خالل جائحة

باإلضافة إلى ذلك، تم نشر تحدي أسبوعي ومجموعة من 
الحصص التدريبية في المنزل من أجل تحفيز وتشجيع 

الالعبين على المحافظة على لياقتهم البدنية بغض النظر 
 عن الصعوبات الناجمة من الحجز الصحي.

كما انخرط العبي المنتخب واألندية في عملية التوعية 
والتحسيس كل على طريقته الخاصة بنشر مقاطع فيديو 

على جميع منصات التواصل االجتماعي ) Instagram و
Facebook و Twitter ( وعلى الموقع الرسمي لالتحاد تحت 

شعار “كلنا في البيت من أجل قطر” وذلك لتحفيز المجتمع 
 والرياضيين على البقاء في منازلهم.

وعالوة على ذلك، يقوم االتحاد  أسبوعيا بنشر نصائح عامة 
للمساعدة على تجنب تداعيات الحجر الصحي وتقوية جهاز 

المناعة ومجابهة الفيروسات.
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 منذ اليوم الذي تم فيه اإلعالن عن فوز الدوحة بحق
تنظيم النسخة العشرين من بطولة العالم للرياضات 

 المائية، يحرص االتحاد القطري للسباحة على االستفادة
من كل بطولة عالمية للتعرف على التجارب المختلفة من 

 أجل ضمان وضع خطة تنظيم مثالية لبطولة العالم في
 عام 2023. 

وتواجد وفد قطري خالل بطولة العالم للرياضات المائية 
التي استضافتها مدينة غواغجو الكورية عام 2019 لتبادل 

 الخبرات مع مسؤولي اللجنة المحلية المنظمة. 

 التقى الوفد الذي ترأسه السيد/ خليل الجابر، عضو
مجلس إدارة االتحاد الدولي للسباحة، مع كبار المسؤولين 

في االتحاد الدولي، حيث تم التأكيد لهم مجدًدا على أن قطر 
تطمح الستضافة نسخة مثالية من بطولة العالم في عام 

2023. كما حضر الوفد اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد 
 الدولي للسباحة. 

وبادر االتحاد القطري للسباحة بخوض هذه التجربة حرًصا 
على اكتساب أعضاء الوفد المزيد من الخبرات في كل 

جوانب إدارة الحدث الرياضي العالمي، من خالل مالحظتهم 
وتقييمهم للعمل في أقسام مختلفة مثل العمليات 

والضيافة والتسويق والعروض الرياضية والنقل واألمن. 
وتعليًقا على هذه التجربة قال السيد خليل الجابر: “كان 

جدولنا مشغواًل للغاية. استفدنا كثيًرا من رؤية كيفية تعامل 
الكوريين مع كافة األمور  المتعلقة بالتنظيم. تعلمنا دروًسا 

مهمة ستساعدنا بكل تأكيد على تنظيم بطولة مثالية في 
 عام 2023”.

 الطريق إلى 2023
تجربة مفيدة في غوانغجو

وأضاف: “نعمل على خوض المزيد من هذه التجارب إلثراء 
معرفتنا، فهي طريقة جيدة لتطوير قدراتنا، إلى جانب 

الخبرات التي نكتسبها كل عام باستضافة جوالت كأس 
 العالم للسباحة”.

 وفي أعقاب عودة الوفد إلى الدوحة، حرص أعضاء
 مجلس إدارة االتحاد القطري لسباحة على تقييم كافة

 عناصر التجربة. 

وخالل شهر أكتوبر، نظم االتحاد القطري للسباحة معسكر 
الشباب اآلسيوي للسباحة، الذي تم من خالله استعراض 

بعض الخبرات التي تم اكتسابها، عبر جلسات تدريب وورش 
 العمل وأنشطة اجتماعية.

 وأشاد حسين المسلم، المدير التنفيذي للمجلس
األولمبي اآلسيوي، بمستوى التنظيم وجودة المرافق 

وحسن الضيافة، حيث قال: “االتحاد القطري للسباحة 
واللجنة األولمبية القطرية أصبحا يحتالن الريادة في مجاالت 

تخصصهما، نوجه لهما جزيل الشكر على السماح لهؤالء 
السباحين الشباب ومدربيهم باالستفادة من كل تلك 

الخبرات والتجارب”.
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في واحدة من أفضل نسخ بطولة العالم للرياضات المائية، 
شاركت دولة قطر في الحدث العالمي بثالثة سباحين هم 

يعقوب عبد العزيز الخليفي وندى عركجي وفراس السعيدي، 
أشرف عليهم مدرب المنتخب الوطني آنطون روديونوف. 

وعادلت هذه المشاركة أكبر مشاركة في تاريخ قطر في 
 البطولة العالمية. 

في مشاركته الثالثة في بطولة العالم، قدم الخليفي، البالغ 
من العمر 18 عاًما، أداًء مميًزا وحقق المركز 59 في سباق 

100م فراشة بين 78 سباًحا، ليسجل أفضل نتيجة في تاريخ 
مشاركاته، مع العلم أنه حقق زمنًا قدره 56.62 ثانية، ليحطم 

بذلك أيًضا رقمه القياسي الشخصي السابق 56.94 ثانية، 
والذي حققه خالل دورة األلعاب اآلسيوية في جاكرتا عام 

 .2018 

كما شارك الخليفي أيًضا في سباق 200م حرة، حيث سجل 
زمنًا قدره دقيقة و56.57 ثانية، وهو أفضل زمن له هذا 

الموسم، لينال المركز الستين في الترتيب العام. ومنحه 
 ،(FINA) هذه التوقيت 681 نقطة من االتحاد الدولي للسباحة

وهو رقم قياسي لقدد النقاط التي يحصدها سباح قطري 
في بطولة العالم، بعد أن كان الرقم القياسي السابق – 640 

نقطة - مسجاًل أيًضا باسم الخليفي خالل بطولة العالم 
 السابقة في بودابست.  

وأعرب السباح القطري عن سعادته بما حققه خالل 
مشاركته في بطولة العالم بقوله: “أشعر بالرضا. إن تحقيق 

رقم قياسي جديد في مسابقة بهذه الحجم وسط أفضل 
 السباحين في العالم هو ما كنت أهدف لتحقيقه”.

ندى عركجي، التي سبق لها تمثيل قطر على مستوى 
األولمبياد لتصبح من رموز الرياضة القطرية، عادت إلى 

 منافسات بطولة العالم بعد أن غابت عن النسخة الماضية. 

لم تكن السباحة البالغة من العمر 25 عاًما في أفضل 
حاالتها، ولكنها سجلت أرقاًما قريبة من أفضل أرقام حققتها 

في السابق، حيث أنهت سباق 50م حرة في 31.57 ثانية 
لتحصل على المركز 88، في حين جاءت في المركز 90 في 

 سباق 100م حرة بزمن قدره دقيقة و12.91 ثانية. 

وفي أول ظهور له في بطولة العالم، أحتل فراس السعيدي 
المركز 96 بين 131 سباًحا في سباق 50م حرة بتحقيقه زمنًا 
قدره 25.20 ثانية، في الوقت الذي قطع فيه مسافة سباقه 
المفضل، 100م حرة في 55.60 ثانية ليحقق المركز 99 بين 

120 سباًحا. 
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السباح/الفريق     الزمن   السباق     

السباح/الفريق     الزمن   السباق     

  سيدات - 100م ظهر   ريغان سميث )الواليات المتحدة(   57.57 ث   

2:03.35 د      سيدات - 200م ظهر   ريغان سميث )الواليات المتحدة(  

7:41.50 د   سيدات - 4*200م حرة     أستراليا    

3:50.40 د   سيدات - 4*100م متنوع تتابع   الواليات المتحدة    

أرقام قياسية عالمية تم تحقيقها خالل 
مسابقات السباحة في غوانغجو

56.88 ث أدم بيتي  )بريطانيا(       رجال - 100م صدر   

2:06.67 د ماثيو ويلسون )أستراليا(      رجال - 200م صدر   

2:06.12 د أنطون تشوبكوف )روسيا(     رجال - 200م صدر   

49.50 ث كايليب دريسل )الواليات المتحدة(      رجال - 100م فراشة  

1:50.73 د كريستوف ميالك )المجر(      رجال - 200 م فراشة   

3:19.40 د الواليات المتحدة       مختلط /  4-*100م حرة تتابع  

ص.29ص.28

ط
اق

س
 تت

ية
س

قيا
م ال

قا
ألر

 وا
ب

قا
ألل

ى ا
عل

ر 
ط

سي
ن ت

صي
ال

ية
مائ

ت ال
ضا

ريا
 لل

لم
عا

ة ال
ول

ط
ب

 
(F

IN
A

 2
0

19
(

العدد 03، أبريل 2020

 مجلة اإلتحاد القطري للسباحة



ص.27ص.26

شهدت النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للرياضات 
المائية، التي استضافتها مدينة غوانغجو الصينية خالل 

الفترة من 12 إلى 28 يوليو، انتزاع الصين لصدارة الترتيب 
بعد منافسة قوية مع الواليات المتحدة األمريكية وروسيا. 

شهدت البطولة مشاركة 2639 رياضي ورياضية من 
194 دولة، في ست مسابقات استمتع خاللها الجمهور 

بمنافسات مثيرة وسط تساقط للعديد من األرقام 
 القياسية.  

ونجحت الصين في الفوز بستة عشر ميدالية ذهبية لتتفوق 
بفارق ميدالية ذهبية واحدة فقط عن الواليات المتحدة رغم 

أن األخيرة فازت بأكبر عدد من الميداليات في البطولة، 
بواقع 36 ميدالية، مقابل 30 لكل من الصين وروسيا. 

وبشكل عام توزعت الميداليات الـ 230 في البطولة على 26 
 دولة، تذوقت 15 منها فقط طعم الذهب. 

واستضافت جامعة مقاطعة نامبو منافسات السباحة 
والغطس والسباحة المتزامنة وكرة الماء، في الوقت الذي 

أقيمت فيه منافسات الغطس العالي في جامعة تشوسون، 
بينما نُظمت منافسات السباحة في المياه المفتوحة بمنتزه 

 يوسو إكسبو أوشن. 

وكما هو الحال دائًما، شهدت مسابقات السباحة العديد من 
اللحظات التي ال تنسى، مع سقوط 10 أرقام قياسية عالمية، 

و17 رقًما قياسًيا لبطولة العالم، إلى جانب 5 أرقام قياسية 
عالمية للناشئين و33 رقًما قياسًيا للمناطق. وسيطرت 

الواليات المتحدة األمريكية بشكل عام على منافسات 
السباحة بحصولها على 14 ميدالية ذهبية و8  فضيات و5 

 برونزيات. 

وعلى مستوى اإلنجازات الشخصية، نجح السباح األلماني 
فلوريان ويلبروك في الفوز بسباقات في السباحة داخل 

األحواض وفي المياه المفتوحة خالل نفس النسخة من 
 بطولة العالم، وهو إنجاز غير مسبوق.

كما أصبحت المجرية كاتينكا هوسو أول سباحة في التاريخ 
تجمع بين ميداليتي 200م و400م متنوع للبطولة الرابعة 

على التوالي، في الوقت الذي كانت الزمن الذي حققه 
مواطنها كريستوف ميالك في سباق 200م فراشة، والبالغ 
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دقيقة واحدة و50.73 ثانية، هو األعلى تقييًما في نظام نقاط )

 االتحاد الدولي، بواقع 1021 نقطة. 

واختير األمريكي كايليب دريسل كأفضل سباح في البطولة 
بحصوله على ست ميداليات ذهبية وفضيتين، في الوقت 

الذي نالت فيه السويدية سارة سيوستروم جائزة أفضل 
 سباحة. 

وفازت البرازيلية آنا مارسيال كونيا بذهبيتين في السباحة 
بالمياه المفتوحة، ولكن لم تنجح في تحقيق ذهبية مسافة 

10 كلم األولمبية، والتي كانت من نصيب الصينية شين 
 شين. 

وفاجأ منتخب إيطاليا الجميع بانتزاعه ذهبية كرة الماء 
للرجال، بينما توج فيه منتخب الواليات المتحدة األمريكية 

بذهبية السيدات للمرة الثالثة على التوالي.  
ونالت الصين كل الميداليات الذهبية في الغطس 

باستثناء ذهبية واحدة حققها األسترالي ماثيو 
كارتر ومواطنته ماديسون كيني في مسابقة 

الغطس المختلط من سلم متحرك بارتفاع 3م، 
مع العلم أنها كانت المسابقة الوحيدة التي لم 

تشارك فيها الصين. 

وفي الغطس العالي حافظ كل من البريطاني 
غاري هانت واألسترالية رهينان إيفالند على 

لقبيهما، بينما سيطرت روسيا على ميداليات 
الغطس المتزامن، محققة الذهب في كل الفئات 

ما عدا مسابقة واحدة لم تشارك فيها، هي 
مسابقة (Highlight Routine) التي حصلت أوكرانيا 

 على ذهبيتها. 

وستبقى بطولة العالم في الشرق اآلسيوي 
األقصى خالل نسختها التالية في عام 2021، 

حيث تستضيفها مدينة فوكوكا اليابانية للمرة 
الثانية بعد أن كانت قد استضافتها في عام 2001، 

قبل أن تنتقل النسخة التالية في عام 2023 إلى 
العاصمة القطرية الدوحة.
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خطف السباح القطري عبد العزيز حسن العبيدلي األنظار 
خالل مشاركته في الجولة الختامية من كأس العالم 

 للسباحة (FINA) التي استضافتها الدوحة بمشاركة
 فريق قطري يضم 17 سباًحا. 

 ونجح العبيدلي البالغ من العمر 18 عاًما، في تحطيم
 رقمين قياسيين وطنيين، كما كان قريًبا للغاية من

 تحطيم رقم ثالث. 

ووفًقا لنظام نقاط االتحاد الدولي للسباحة، سجل العبيدلي 
أبرز نتائجه خالل سباق 200م صدر، الذي قطع مسافته في 
زمن قدره دقيقتين و24.18 ثانية، وهو رقيم قريب من رقمه 
القياسي الشخصي، دقيقتين و23.60 ثانية، والذي حققه في 

 سبتمبر الماضي خالل بطولة الخليج في الكويت. 

ولكن العبيدلي، عوض فريق نادي السد، تألق خالل سباق 
100م صدر محقًقا زمنًا قدره دقيقة و6.23 ثوان، ليحطم 

الرقم القياسي الوطني المسجل باسم وليد رفيق دلول - 
دقيقة و6.56 ثوان، كما حقق في نفس اليوم أفضل زمن له 

 في سباق 200م صدر.

وعاد العبيدلي ليحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200م 
متنوع، بتسجيله زمنًا قدره دقيقتين و10.66 ثوان، وهو أقل 

بما يقارب ثانية من الرقم السابق المسجل أيًضا باسمه، 
دقيقتين و11.80 ثانية، والذي حققه في الكويت خالل بطولة 

 آسيا العاشرة للفئات العمرية.
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وتعلم العبيدلي السباحة وهو في الثالثة من عمره، قبل أن 
ينضم للمنتخب وهو ما زال في السابعة. ويعترف السباح 

القطري الشاب أن والدته كان لها الفضل في اختياره رياضة 
السباحة، كما أنه يؤكد أن هدفه اآلن هو المشاركة في 

األولمبياد، حيث يقول: “هذا هو هدفي. لقد ألهمني رؤية 
مايكل فيليبس يفوز بثماني ميداليات ذهبية في أولمبياد 
بكين عام 2008. اتدرب في الدوحة بجدية منذ 11 عاًما مع 

المدرب األوكراني يوري فالسلوف، وهو سباح أولمبي شارك 
 في دورة 1996”.

من جهة أخرى، احتل عبد الرحمن محمد أفضل مركز بين 
السباحين القطريين، بحلوله في المركز 11 بسباق 1500 م 
حرة بعد أن قطع مسافته في زمن قدره 17 دقيقة و13.46 

 ثانية. 

وبعد مشاركته في بطولة العالم، كان يعقوب عبد العزيز 
الخليفي األسرع في الفريق القطري، حيث حقق زمنًا قدره 

25.54 ثانية في سباق 50م حرة، بينما شهد سباق 400م حرة 
 تحقيقه زمنًا قدره أربعة دقائق و18.59 ثانية. 

أما السباح الواعد، تميم محمد الحمايدة، فاحتل أفضل 
مركز بين السباحين القطريين في سباق 50م ظهر، بعد 

أن سجل زمنًا قدره 29.49 ثانية، كما حقق األمر نفسه في 
سباق 200م فراشة بعد أن قطع مسافته في زمن قدره 

دقيقتين و18.81 ثانية، بينما تفوق عليه زميله محمد محمود 
في سباق 100م فراشة، حيث اكتفى تميم بتسجيل زمن 

قدره دقيقة و1.42 ثانية. 
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لم يكن مفاجًئا أن يتوج كل من الروسي فالديمير موروزوف 
واألسترالية كيت كامبيل بلقب سلسلة كأس العالم 

للسباحة (FINA) خالل الجولة الختامية التي استضافتها 
 العاصمة القطرية الدوحة.

في منافسات السيدات، كانت كامبل تتصدر الترتيب العام 
للبطولة بفارق 24 نقطة عن صاحبة المركز الثاني المجرية 

كاتينكا هوسو، قبل جولة الدوحة التي بدأتها األخيرة 
بانتصارين في سباق 200م فراشة و400م متنوع لتضع 

 ضغًطا هائاًل على منافستها األسترالية. 

ولكن كامبل حسمت األمور لصالحها خالل اليوم الثالث 
واألخير، فخالل سباق 100م حرة، حققت السباخة 

األسترالية الفوز بزمن قدره 52.61 ثانية، وهو زمن يبتعد 
فقط 0.27 ثانية عن الرقم القياسي لكأس العالم الذي 

 سجلته بنفسها في أغسطس. 

وقالت كامبل، المولودة في جنوب أفريقيا بعد التتويج: “في 
الحقيقة لم أكن أنظر للنقاط. كان تركيزي كله منصب على 

تقديم سباق جيد. لقد وضعت ضغوًطا كبيرة على نفسي 
هذا العام، وأنا راضية تماًما عما قدمته هذا الموسم في 

 كأس العالم”.

وتصدرت كامبل، التي سبق لها الفوز مرتين بذهبيتين 
أولمبيتين في سباق 4 في 100 سباحة حرة مع منتخب 

بالدها، الترتيب العام النهائي لكأس العالم بفارق 45 نقطة 
عن هوسو، لتصبح أول أسترالية تتوج باللقب منذ عام 2008 

 وتحصل على مجموع جوائز قدره 219 ألف دوالر أمريكي. 

في منافسات الرجال، دخل موروزوف جولة الدوحة وهو في 
الصدارة بفارق كبير جًدا عن أقرب منافسيه، ولذلك لم يبدو 

عليه أي ضغوط، حيث أكد خالل المؤتمر الصحفي الذي 
سبق الحدث أنه يأمل في إنهاء الموسم بنتائج جيدة.   

وبالفعل حقق السباح الروسي ذلك بسهولة، فلم يكتف فقط 
بالفوز بلقب كأس العالم، بل نجح في تحويل تأخره بخمس 

مراكز في ترتيب المجموعة برصيد ثالث نقاط ليحتل 
 الصدارة، متفوًقا على زميله آنطون تشوبكوف. 

وحقق السباح الروسي الفوز في جميع سباقاته في الدوحة - 
50م حرة و100م حرة و50م ظهر – لينهي موسم كأس العالم 
برصيد 20 انتصاًرا في 21 سباًقا خاضهم على مدار العام! فهو 
لم يخسر سوى سباًقا واحًدا. وكان ذلك خالل جولة كازان في 

 سباق 100م حرة الذي توج به مواطنه فالديسالف غرينيف.
 

وحافظ بذلك موروزوف على لقبه في كأس العالم للسباحة 
للعام الثاني على التوالي، مع العلم أنه حتى اآلن لم يحقق 

أي فوز في األولمبياد أو بطوالت العالم لألحواض الطويلة. 
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للعام الثامن على التوالي، استضافت الدوحة بنجاح إحدى 
.(FINA) جوالت كأس العالم للسباحة 

وكانت جولة الدوحة التي أقيمت خالل الفترة من 7 إلى 
9 نوفمبر خير ختام لموسم آخر مثير من منافسات هذه 

البطولة العالمية، حيث شارك فيها 210 سباًحا – 134 من 
الذكور و76 من اإلناث – يمثلون 44 دولة، إلى جانب 60 

 سباًحا آخر يمثلون األندية المحلية في قطر. 

وبعد ست جوالت سابقة مثيرة، باإلضافة إلى بطولة العالم 
في غوانغجو، حضر نجوم ونجمات السباحة العالمية إلى 

الدوحة، وكل منهم يمتلك أهداًفا مختلفة. وكان التتويج في 
النهاية من نصيب األسترالية كيت كامبل والروسي فالديمير 

موروزوف، مع العلم أن كالهما كان في صدارة الترتيب قبل 
هذه الجولة التي أنهياها بلقب عالمي جديد وجائزة مالية 

 تبلغ 150 ألف دوالر أمريكي. 

وأعرب الدكتور جوليو ماليوني رئيس االتحاد الدولي للسباحة 
(FINA) عن سعادته بنجاح الجولة حيث قال: “لقد أسهم 

تواجد الدوحة ضمن المدن المستضيفة لمنافسات كأس 
العالم للسباحة منذ عام 2012 بشكل كبير في زيادة شعبية 

هذه البطولة في الشرق األوسط، كما أن استضافة قطر 
لمنافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم للسباحة 

في األحواض القصيرة )25م( ساعد على استمرار إرث 
 السباحة في هذا الجزء من العالم”.

ووجه لهم السيد/ خليل الجابر، رئيس االتحاد القطري 
للسباحة الشكر لجميع الرعاة الذين أسهموا في نجاح 

جولة الدوحة حيث قال: “كنا متحمسين لرؤية كأس العالم 
للسباحة يعود إلى الدوحة. نشكر جميع الرعاة على ما الدعم 

 الذي قدموه، لقد  أضافوا الكثير لهذا الحدث الرائع”.

واجتذبت جولة كأس العالم في الدوحة العديد من الرعاة 
العالمين والمحليين، حيث شملت القائمة كل من أوميغا 

منظم الوقت الرسمي، وهيساميتسو وتوغفو سبرينغ 
وسبيدو رعاة سلسلة االتحاد الدولي للسباحة، وقنوات 

الكأس الرياضية التي قامت بنقل جميع أحداث البطولة 
مباشرة، وبنك قطر الوطني وآسبيتار الرعاة الوطنيين، إلى 

جانب الداعمين الوطنيين سي إس إم اليف وأوكسجين 
أيفينتس وكيو تيكيتس وجوف وهوليداي فيال ومركز قطر 

 الوطني للمؤتمرات. 

من جهته، أشاد نائب رئيس االتحاد الدولي للسباحة، 
السيد/ ديل نيوبرغر، بالشراكة بين االتحادين الدولي 

والقطري، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود التي يقوم بها 
االتحاد القطري، حيث قال: “لقد كان من دواعي سروري أن 

أشهد التطور الذي حدث في الرياضات المائية في قطر. 
األحداث التي تم تنظيمها في الدوحة تشهد دوًما تنظيًما 

رائًعا، كما أن المرافق هنا على أعلى مستوى”. 
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مع توقف المنافسات المحلية خالل فترتي الصيف والخريف، 
انصب تركيز المنتخب القطري للغطس على المشاركة في 

 البطوالت الدولية.

وشارك محمد أحمد شويطر وعبد العزيز خالد بلغيث في 
دورة األلعاب العالمية العسكرية التي استضافتها مدينة 

ووهان الصينية خالل الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر، وقد كانت 
هذه الدورة من أبرز األحداث الرياضية الدولية هذا الموسم، 

حيث شملت منافساتها رياضات مائية أخرى إلى جانب 
الغطس، مثل السباحة والسباحة في المياه المفتوحة، 

باإلضافة إلى سباحة اإلنقاذ، وهي من الرياضات التي قلما 
 تجدها في دورات رياضية أخرى. 

وقدم أبطال الغطس القطريين أداًء مشرًفا خالل تنافسهم 
مع أبرز األسماء العالمية في هذه الرياضة، حيث نجحوا 

في التأهل لمرحلتين نهائيتين، في الوقت الذي سيطرت 
فيه الصين على جدول الميداليات لهذه المسابقة محققة 
11 ذهبية من أصل 12، بفضل تألق نجومها من أمثال وانغ 

 زونغيوان وجي سيوي وليان جونجي ويانغ هاو. 

ونجح شويطر وبلغيث في بلوغ نهائي الغطس المتزامن 
من منصة ثابتة بارتفاع 10م، قبل أن يكتفيا بتحقيق المركز 
السادس بنيلهما 264.45 نقطة، مع العلم أنهما تفوقا على 
البرازيليين جاكسون روندينيلي وإيزاك سوزا خالل المحاولة 

 الخامسة بحصولهما على عالمتي 7 من الحكام. 

كما نجح بلغيث، البالغ من العمر 23 عاًما، في التأهل إلى 
نهائي الفردي في الغطس من السلم المتحرك بارتفاع 3م، 

قبل أن ينهي المنافسات في المركز الثاني عشر برصيد 
217.10 نقطة، محسنًا النتيجة التي حققها خالل التصفيات، 

 وهي 191.45 نقطة.
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وفي مسابقة الغطس للفردي من منصة ثابتة بارتفاع ا

10 أمتار حقق بلغيث المركز الخامس عشر بعد أن نال 
305.55 نقطة، بينما أنهى شويطر، البالغ من العمر 28 عاًما، 

منافسات الغطس من السلم المتحرك بارتفاع متر واحد، 
 في المركز السابع عشر بحصوله على 249.50 نقطة. 

واحتل المنتخب القطري المركز التاسع في الترتيب العام 
برصيد 911.30، هم مجموع نتائج المشاركات الفردية لكل 

 من بلغيث وشويطر. 

كان شهر أكتوبر من العام نفسه قد شهد مشاركة الثنائي 
بلغيث وشويطر في منافسات بطولة آسيا العاشرة في 
بنغالور، حيث حققا نتيجة الفتة بحصولهما على برونزية 

الغطس المتزامن من المنصة الثابتة بارتفاع 10م، بعد أن 
ناال 210.96 نقطة، قبل أن يضيف شويطر برونزية أخرى في 
نفس المسابقة لفئة الفردي، محقًقا 266.50 نقطة، مضيًفا 

بذلك ميدالية جديدة إلى رصيده اآلسيوي الذي يشمل 
 فضية نفس المسابقة في النسخة الماضية. 

رافق الوفد القطري في بنغالور، السيد/ عبد العزيز الجناحي، 
الحكم الدولي وعضو مجلس إدارة االتحاد القطري للسباحة 

 ورئيس جهاز الغطس.
 

على المستوى المحلي، تستأنف مسابقات الموسم في 
نهاية شهر يناير 2020 بإقامة منافسات كأس قطر للغطس 
في مجمع حمد للرياضات المائية، قبل أن تنطلق بعد ذلك 

في منتصف شهر فبراير منافسات موسم الجائزة الكبرى 
 .(FINA) للغطس 2020 الذي ينظمه االتحاد الدولي للسباحة
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انطلقت في شهر أكتوبر الماضي منافسات الموسم الجديد ال

من دوري كرة الماء للفئتين العمريتين تحت 14 عاًما وتحت 
18 عاًما، والذي يعد بأن يكون موسًما آخر من اإلثارة لرياضة 

 كرة الماء في قطر. 

ويشهد الدوري مشاركة أندية من جميع أنحاء دولة قطر، 
تسعى جميعها للمنافسة على اللقب، إلى جانب مواصلة 

تطوير هذه الرياضة الجماعية التي تناسب بشكل كبير 
 القدرات البدنية والذهنية للشباب القطري. 

تشارك ثمانية أندية في منافسات هذا الموسم، هي األهلي 
)حامل لقب دوري تحت 14 عاًما( والغرافة )حامل لقب دوري 
تحت  18 عاًما(، باإلضافة إلى العربي والريان والخور والوكرة 

 والشمال والسد. 

وأعرب السيد طالل درويش أمين السر العام لالتحاد 
القطري للسباحة عن سعادته بانطالق منافسات الموسم، 

حيث قال: “حققنا تقدًما كبيًرا في تطوير رياضة كرة الماء 
على مستوى قطر، ولكن ما زال هناك مجااًل للمزيد من 

التطوير. ورغم أننا بدأنا في نشر هذه الرياضة قبل أعوام 
قليلة، نشاهد اآلن ثمانية أندية تشارك في فئتي الناشئين 

والشباب. إنه أمر مبشر. أنا على ثقة من أننا سنرى قريًبا 
منتخًبا قطرًيا ال يكتفي بالمشاركة في البطوالت الدولية، بل 

 ينافس أيًضا خصومه بندية”. 

ويخوض كل فريق في الدوري من مباراتين لثالث مباريات 
كل شهر، قبل أن تلتقي الفرق المتصدرة للترتيب في 

المرحلة النهائية للبطولة المقرر إقامتها خالل شهر أبريل. 
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وسط ظروف جوية مثالية على شاطئ كتارا، استضافت العاصمة ا

القطرية الدوحة بنجاح الجولة االفتتاحية من سلسلة كأس العالم 
للسباحة في المياه المفتوحة – الماراثون )FINA/CNSG( في 15 

فبراير بمشاركة 135 سباًحا.

وشهدت الجولة تتويج الفرنسي مارك أنطوان أوليفييه بلقب سباق 
الرجال، في الوقت الذي نالت فيه األلمانية ليوني بيك لقب سباق 

السيدات. 

وأعرب السيد/ خليل الجابر رئيس االتحاد القطري للسباحة عن 
سعادته باالنطالقة القوية للموسم في الدوحة، وقال: “لقد كانت 

جولة مثيرة للغاية شهدت مشاركة سباحين على أعلى مستوى من 
بينهم أبطال عالم وأبطال أولمبيين”.

وفاجأ الفرنسي أوليفييه الجميع في سباق الرجال محقًقا الفوز بفارق 
12.6 ثانية عن أقرب منافسيه، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 

10 كيلومترات في زمن قدره ساعة و49 دقيقة و46.60 ثانية. 

وصرح السباح األلماني بعد السباق: “أنا سعيد للغاية للفوز بالسباق 
األول لهذا الموسم. لقد كان سباًقا مختلًفا من الناحية الفنية وكان 

صعًبا بالنسبة لي، لكن الفوز بالذهب هنا سيمنحني الثقة خالل 
البطوالت المقبلة، وباألخص خالل أولمبياد طوكيو”.

في المقابل، اكتفى األلماني فلو ريان فيلبروك، بطل العالم والمتوج 
بلقب جولة الدوحة في العام الماضي، بالمركز الثالث هذا العام، 

خلف مواطنه روب مافلس الذي جاء ثانًيا. كما شهد السباق أيًضا 
مشاركة الهولندي فيري فيرتمان، بطل جولة الدوحة في عام 2018، 

ولكنه اكتفى باحتالل المركز الثامن. 

وشهد السباق مشاركة السباح القطري أحمد سمارة. 

أما سباق السيدات، فشهد تحقيق بيك ألول لقب دولي في مسيرتها 
بعد تنافس مثير حتى اللحظات األخيرة، حيث قطعت السباحة 
األلمانية مسافة السباق في زمن قدره ساعة واحدة و56 دقيقة 
و41.10 ثانية، لتتفوق بفارق 0.2 ثانية فقط عن بطلة نسخة عام 

2019، البرازيلية آنا مارسيال كونيا التي حلت ثانية. كما تم االحتكام 
لصورة خط النهاية للفصل بين البرازيلية كونيا والبطلة األولمبية 

الهولندية شارون فان روفيندال التي نالت المركز الثالث. 

وصرحت البطلة األلمانية البالغة من العمر 23 عاًما: “أنا في غاية 
السعادة. إنه لقبي الدولي األول. كان هدفي إنهاء السباق بين أول 

ثالث أو أربع سباحات، وتفاجأت بتحقيق الفوز. كانت درجة حرارة 
الماء جيدة، كما كانت الظروف مثالية لخوض السباق”.
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دخل كل من اإليطالي مارسيلو جويدي والبرازيلية آنا سواريس 
التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن توجا بأولى الميداليات الذهبية خالل 

النسخة االفتتاحية من دورة األلعاب العالمية الشاطئية التحاد 
اللجان األولمبية الوطنية، والتي نظمتها اللجنة األولمبية القطرية 

بنجاح في الدوحة خالل الفترة من 12 حتى 16 أكتوبر الماضي، 
لتثبت مجدًدا قدرة دولة قطر على التنظيم المتميز ألكبر البطوالت 

 الرياضية العالمية.  

وشهدت منافسات الرجال إثارة بالغة، فبعد أن كان سورين مييسنر، 
سباح المنتخب األلماني المتوج بلقب بطولة العالم على مستوى 

الفرق، متصدًرا للسباق في أمتاره األخيرة، نجح جويدي في خطف 
الصدارة لينهي السباق في زمن قدره 55 دقيقة و25 ثانية، ويتوج 

بالميدالية الذهبية بفارق ثانية واحدة فقط عن الروسي دينيس آديف 
الذي انتزع الميدالية الفضية. واكتفى األلماني مييسنر في نهاية 

المطاف بالميدالية البرونزية بعد أن أنهى السباق بفارق ثالث ثوان 
عن البطل اإليطالي الذي نال على أرض الدوحة أول لقب له على 

 المستوى الدولي. 

وكانت أبرز المفاجآت األخرى في هذا السباق حلول بطل العالم 
الحالي، المجري كريستوف راسوفشكي في المركز السابع عشر 

بسبب الظروف الجوية الصعبة التي تسببت أيًضا في منع القطري 
عبد الرحمن محمد ومواطنته ندى عركجي من إنهاء السباق.

في منافسات السيدات، تصدرت البرازيلية سواريس بطلة العالم 
الحالية السباق منذ بدايته إلى نهايته، لتصل لخط النهاية في 59 

دقيقة و51 ثانية، وقد قالت بعد التتويج: “كنت أعلم إنني في الصدارة 
بفارق جيد، فعندما يكون هناك سباحات بالقرب منك تشعر بهن 
خلفك، وبالتالي كنت أعلم اليوم أن هناك فارًقا جيًدا بيني وبينهن 

 قبل بلوغ خط النهاية”. 

ورغم شعور البطلة البرازيلية، كان األمر في الحقيقة مختلًفا تماًما، 
فالصينية ياوين هو جاءت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة فقط 
عنها، بينما نالت األلمانية ليوني بيك المركز الثالث بعد أن قطعت 

مسافة السباق في 59 دقيقة و53 ثانية، لتضيف ميدالية برونزية 
جديدة إلى سجلها الذي يضم تحقيق نفس المركز خالل بطولة 

 العالم األخيرة. 

كان شهر يونيو قد شهد مشاركة القطري أحمد طارق سمارة في 
سباق بالتونفوريد، الجولة الرابعة من سلسلة ماراثون السباحة في 

المياه المفتوحة 2019 (FINA/CNSG)، في ظل حرص االتحاد القطري 
للسباحة على مشاركة سباحيه في البطوالت الدولية الكتساب 

الخبرة. السباح القطري البالغ من العمر 17 عاًما، كان أصغر 
المشاركين في السباق الشهير الذي تبلغ مسافته 10 كلم، وبالفعل 
قدم عرًضا جيًدا ونافس بقوة في بداية السباق، لكنه تخطى الوقت 

المسموح به إلنهاء السباق. لكن بدون شك، اكتسب السباح الشاب 
خبرًة هائلًة بتنافسه مع أفضل السباحين العالميين للمرة الثالثة 

في الموسم نفسه.
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  تميم محمد الحمايدة )2006( أوالد 14-12  عاًما

  تميم محمد الحمايدة )2006( أوالد 14-12  عاًما

29.50 ث 50م ظهر       المركز:  5      

4:41.41 د 4 في 100م متنوع تتابع       المركز:  7   

  وليد رفيق دلول )مواليد 1998(  عبد العزيز حسن العبيدلي )مواليد 2001(

  يوسف أشرف أبو العال )مواليد 2005( أوالد 14-12  عاًما

  عمر أشرف أبو العال )مواليد 2005( أوالد 14-12  عاًما

200م متنوع     2:11.80 د 29.67 ث  المركز:  6       50م صدر       المركز:  8      

100م ظهر     1:01.74 د   المركز:  7       

2:25.71 د 200م صدر        المركز:  8      

100م صدر      1:07.06 د   المركز:  8       

2:22.67 د 200م ظهر       المركز:  7      

2:41.52 د  200م صدر       المركز:  9      

2:23.50 د 200م متنوع       المركز:  7      

1:06.64 د 100م ظهر       المركز:  7      

 نتائج السباحين القطريين في نهائيات
بطولة آسيا العاشرة للفئات السنية
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شهد الصيف الماضي تألًقا الفًتا للسباحين القطريين في 
العديد من البطوالت الدولية التي قدموا خاللها أداًء رائًعا 

 يبشر بمستقبل مبهر لرياضة السباحة في قطر. 

ترأس السيد إبراهيم الرميحي وفًدا يضم تسعة سباحين 
سافروا إلى مدينة بنغالور الهندية للمشاركة في بطولة آسيا 

للفئات العمرية التي أقيمت خالل الفترة من 24 سبتمبر 
 حتى 2 أكتوبر.

االستعدادات الجادة للفريق القطري، والتي شملت معسكًرا 
تدريبًيا في رومانيا أتت بثمارها، حيث تأهل خمسة سباحين 
قطريين، وفريق الناشئين تحت 15 عاًما لسباق 4 في 100م 

متنوع، إلى 11 سباق نهائي في منافسات البطولة التي 
 شهدت مشاركة 1200 رياضي من 140 دولة. 

تألق عبد العزيز حسن العبيدلي، البالغ من العمر 18 عاًما، 
بشكل الفت لينجح في إنهاء ثالثة سباقات ضمن المراكز 

الثمانية األولى.

ورغم فارق السن الكبير بينه وبين منافسيه، حقق تميم 
محمد الحمايدة، البالغ من العمر 13 عاًما، المركز الخامس 

في سباق 50م ظهر، بزمن قدره 29.50 ثانية، في حين تأهل 
رفيق دلول، البالغ من العمر 18 عاًما إلى نهائيين، وهو نفس 

 ما حققه التوأم البالغ من العمر 14 عاماً، يوسف
 وعمر أشرف أبو العال.

كان تميم قد سجل نتائًجا الفتًة أيًضا قبل ذلك بشهر واحد، 
خالل البطولة العربية للشباب تحت 19 عاًما التي أقيمت في 
الدار البيضاء بالمغرب، خالل الفترة من 4 حتى 7 أغسطس، 

بمشاركة 200 سباًحا من 16 دولة. وتوج تميم بالذهب في 
سباقي 50م و100م فراشة، بينما اكتفى بالمركز الثاني في 

سباق 50م حرة.  ب 
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كما تم اختيار أربعة سباحين قطريين للمشاركة في البطولة 
الوطنية التونسية التي أقيمت خالل الفترة من 15 إلى 19 
يوليو، ضمن وفد ضم أيًضا مدرب المنتخب الوطني عمر 

قداش ومسؤول االتحاد القطري للسباحة ناصر الصقيري. 
وشهدت البطولة تحطيم السباحين القطريين ألرقام 
قياسية وطنية، حيث سجل محمود محمد زمنًا قدره 

دقيقتين و13.39 ثانية خالل فوزه بفضية سباق 200م متنوع، 
في الوقت الذي قطع فيه كريم صالح مسافة سباق 800م 

سباحة حرة - تحت 14 عاًما - في زمن قدره ثماني دقائق 
 و55.34 ثانية. 

تألق السباحين القطرين كان حاضًرا أيًضا خالل بطولة 
الخليج للفئات العمرية من 11 إلى 17 عاًما التي استضافتها 
الكويت خالل الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث نجح الفريق 

القطري المكون من  30 عضًوا، في حصد 34 ميدالية، 
بواقع 17 ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، ليتصدر جدول 

ترتيب الميداليات عن جدارة في إنجاز غير مسبوق للسباحة 
 القطرية. 

 خليل الجابر
 “من الضروري أن نمنح المزيد من االهتمام 
للفئات العمرية، خاصة من هم أصغر من 10 
أعوام، فالبرامج الموجهة لهذه الفئة في غاية 

األهمية. إنه أنسب سن للسباحين الصغار من 
أجل تعلم وحب هذه الرياضة، وبهذه الطريقة 

أيًضا سيحافظون على نشاطهم ويحققون 
النجاح، كما سيسهمون في نشر الوعي بأهمية 
رياضة السباحة والفوائد التي يمكن أن تجنيها 

بأن تكون جزًءا من المجتمع الرياضي”.
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كان النصف الثاني من الموسم حافاًل بالمهام لمسؤولي 
 االتحاد القطري للسباحة. 

في شهر يونيو، قامت إدارة الشؤون الرياضية في اللجنة 
األولمبية القطرية بالتعاون مع االتحاد القطري للسباحة 
وجامعة قطر من أجل تنظيم النسخة السابعة عشر من 
بطولة “السباحة للجميع” في نادي السد، والتي شهدت 

مشاركة 130 متسابًقا يمثلون ثالث فئات سنية. 

وأشاد السيد/ ناصر إبراهيم المضاحكة رئيس قسم 
األنشطة والبرامج في اللجنة األولمبية القطرية بالنجاح 

الكبير الذي حققته البطولة واإلقبال الكبير على المشاركة 
فيها حيث قال “هذا العام، وقع اختيارنا على رياضة السباحة 

لما تمثله من أهمية كبيرة، ولكثرة عدد ممارسيها من 
 جميع األعمار”.

كما شهدت بطولة العالم الثامنة عشرة التي استضافتها 
مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية في شهر يوليو، مشاركة 
وفد قطري عالي المستوى. على هامش اجتماع الجمعية 

العامة لالتحاد الدولي للسباحة، عقد رئيس االتحاد القطري 
خليل الجابر سلسلة من االجتماعات مع عدد من أبرز 

المسؤولين الدوليين. وقام الوفد الذي ضم سعادة جاسم 
راشد البوعينين األمين العام للجنة األولمبية القطرية، 

والسيد/ محمد عبد اهلل الشيب عضو لجنة تطوير المدربين، 
والسيد/ إبراهيم الرميحي رئيس جهاز السباحة باالتحاد 

القطري، بتقديم تقرير لالتحاد الدولي للسباحة ومسؤولي 
االتحادات الوطنية عن استعدادات دولة قطر الستضافة 

 بطولة العالم للرياضات المائية عام 2023 في الدوحة. 

في أغسطس، انعقد االجتماع الثالث في عام 2019 لمجلس 
إدارة االتحاد القطري للسباحة، والذي وجه خالله السيد 

خليل الجابر بالغ الشكر للجميع على الجهود التي بذلوها 
 خالل صيف ناجح للرياضات المائية في قطر. 

في نوفمبر، وبالتعاون مع المجلس األولمبي األسيوي 
واللجنة األولمبية القطرية، نظم االتحاد القطري للسباحة 

المعسكر الشبابي اآلسيوي للسباحة في مجمع حمد 
 للرياضات المائية وحوض سباحة أكاديمية آسباير،

 بمشاركة 31 دولة. 

وكان مسك الختام خالل يوم التميز الرياضي يوم 20 نوفمبر، 
الذي تكرم خالله اللجنة األولمبية القطرية أفضل الرياضيين 

خالل العام. فبحضور سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني 
وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، تسلم سباح األدعم 
الواعد تميم محمد الحمايدة جائزة “رياضي الموسم الواعد” 

بعد النتائج الالفتة التي حققها هذا الموسم والتي تبشر 
بمستقبل مبهر للسباحة القطرية. 

 أخبار االتحاد
القطري للسباحة
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لقد كان عام 2019 حافاًل باإلنجازات لالتحاد القطري 
للسباحة! وقد بدى جلًيا خالل الموسم الماضي أن الخطة 
التي تم وضعها بالتعاون مع اللجنة األولمبية القطرية من 

أجل تطوير الرياضات المائية في الدولة تعمل بشكل مثالي، 
 وأننا نسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل مبهر.

كما يعكس التقدم الالفت الذي حققته الرياضات المائية 
في دولة قطر سياسة االتحاد القطري للسباحة الذي 

يحرص على االستثمار في تطوير الفئات العمرية واستضافة 
 البطوالت الرياضية الكبرى.

في عام 2019، نظم االتحاد القطري للسباحة بنجاح ثالث 
بطوالت دولية كبرى، هي بطولة العالم للسباحة في المياه 

المفتوحة ماراثون 10 كم FINA/CNSG، والجولة الختامية 
من سلسلة كأس العالم للسباحة، باإلضافة للنسخة األولى 
من دورة األلعاب العالمية الشاطئية التحاد اللجان األولمبية 

 الوطنية.
 

كانت سعادتنا بالغة برؤية أبرز الرياضيين العالميين وهم 
يتنافسون على أرض الدوحة في مرافق رياضية على أعلى 

مستوى، كما سررنا بإشادة الجميع بكرم الضيافة التي 
القوها وبالبيئة مثالية التي توفرت لهم وساعدتهم على 

تقديم أفضل ما لديهم. شهادة هؤالء الرياضيين واإلداريين 
هي أكبر مكافأة لنا، كما أنها تحفزنا من أجل بذل قصارى 

 جهدنا لمواصلة تقديم األفضل في المستقبل. 

ص.5ص.4

في الوقت نفسه، حرصنا على أن نمنح رياضيينا الشباب 
فرصة التنافس مع أبرز الرياضيين العالميين على أرض 

الدوحة، كما وفرنا لهم أيًضا فرص المشاركة في بطوالت 
عالمية كبرى خارج قطر من أجل اكتساب الخبرة. وشهدنا 

هذا الموسم بزوغ أسماء جديدة تمتلك إمكانيات التألق 
على المستوى العالمي في المستقبل، مثل السباح اليافع 

تميم محمد الحمايدة الذي حقق نتائًجا الفتًة خالل البطولة 
العربية للفئات السنية. وبالطبع، يجب أال ننسى توجيه 

الشكر لكل رياضيينا الذين حققوا عشرات الميداليات في 
مختلف البطوالت، والشكر موصول أيًضا لألجهزة الفنية 

واإلدارية التي قدمت الدعم الالزم لرياضيينا خالل كل 
 البطوالت التي خاضوها. 

نفخر بكم جميًعا! 
مع الدعم المتواصل من سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية نتعهد بأن نكثف 
جهودنا من أجل مواصلة تطوير الرياضات المائية في دولة 

قطر، لنبلغ نهاية المرحلة األولى من رحلتنا خالل بطولة 
العالم للرياضات المائية التي تستضيفها الدوحة في عام 

 2023، والتي نؤمن بأنها ستضع رياضتنا في قطر على
مسار جديد.

خليل الجابر
رئيس االتحاد القطري للسباحة

كلمة ترحيب
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المحتوى

ص.3

ص 5

التحرير
 كلمة ترحيب من رئيس االتحاد القطري للسباحة

خليل الجابر.
 

ص 6

أخبار االتحاد القطري للسباحة 
شارك الرياضيين القطريين في العديد من البطوالت 
المحلية والعالمية، نستعرض معكم أبرز النتائج التي 

حققوها! 
 

ص 12

 بطوالت
استضافت الدوحة بنجاح جولة جديدة من سلسلة 

.(FINA/CNSG) ماراثون السباحة في المياه المفتوحة

ص 20

بطوالت
كانت اإلثارة حاضرة بقوة خالل الجولة الختامية من 

بطولة كأس العالم للسباحة التي استضافتها الدوحة! 
التتويج كان من نصيب كل من كيت كامبل وفالديمير 

موروزوف، في الوقت الذي تألق فيه السباحون 
القطريون الشباب. 

 مجلة  االتحاد القطري للسباحة- عدد 3 - أبريل 2020

 االتحاد القطري للسباحة
الرئيس والناشر: خليل الجابر
مدير التحرير: طالل الدرويش

سكرتير التحرير: بتروس تسياالس
لوريل إنترناشونال مانيجمنت
محرر: فاسيليوس يورغيوتيس

ص 26

بطوالت
شهدت بطولة العالم للرياضات المائية، التي 

استضافتها مدينه غوانغجو الكورية في 2019، تألًقا 
الفًتا للنجوم العالميين وتساقًطا لألرقام القياسية، 

في الوقت الذي سيطرت فيه الصين على جدول 
الميداليات.

  

ص 32

الطريق إلى قطر 2023
تواجدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرياضات 

المائية 2023 في كافة األحداث العالمية الكبرى 
للرياضات المائية حرًصا منها على اكتساب المعرفة 
واالستعداد لتنظيم بطولة على أعلى مستوى عندما 

تستضيف الدوحة الحدث العالمي. 

ص 34

أنشطة االتحاد القطري للسباحة خالل جائحة 
COVID-19

 

ص 36

جدول األحداث
سيكون عام 2020 زاخًرا باألحداث المثيرة في عالم 

الرياضات المائية. التركيز سيكون بالطبع على حلم كل 
رياضي، دورة األلعاب األولمبية الصيفية في طوكيو، 

في الوقت الذي ستكون فيه الدوحة مجدًدا وجهًة ألبرز 
رياضيي العالم مع استضافتها العديد من البطوالت 

الدولية. 
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 مجلة اإلتحــاد القطري
حة  للسبا

وجهة عالمية
أبرز نجوم السباحة يتنافسون

على أرض الدوحة 

أحداث
بطوالت

بطولة العالم وكأس العالم  
)FINA(

دورة األلعاب العالمية 
)ANOC( الشاطئية

أحداث
مقدمة

سلسلة ماراثون 
السباحة في المياه 

المفتوحة
)FINA/CNSG(
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