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Dear media representative,

It is my pleasure to welcome you to the 2015 IPC 
Athletics World Championships, which we fully 
expect to be the best ever. 

Over the years, you have helped us to significantly 
raise the profile of the sport to a point where our 
ever-growing fan-base recognise and follow the 
wide variety of competitions happening outside 
of the Paralympic Games.

There is huge potential for you now to cover 
competitions all-year round, and many of you 
have done so as the depth and quality of the field 
of athletes has consistently improved.

Doha 2015 is likely to deliver you with some of the 
best performances, and storylines, yet. 

In an effort to grow the profile of the sport and 
the depth of talent, IPC Athletics has expanded 
its competition calendar for the coming years. We 
have added an Asian-Oceania Championships 
for March 2016, a Junior World Championships 
in Switzerland in 2017 and an annual World 
Marathon Majors wheelchair series to the 
schedule, in addition to the success of the Grand 
Prix series.

It is our job to ensure that the athletes and teams 
have the opportunity to compete at the highest 
level on a regular basis, and to ensure there are 
enough competitions to satisfy the growing 
demand for para-sport amongst your readers, 
listeners and viewers.

I am confident that we are moving in the right 
direction and, with your help, we can continue 
to enable para-athletes to achieve sporting 
excellence and inspire and excite the world.

Here in Doha you will see around 1,400 athletes 
from 100 countries compete first and foremost for 
coveted world titles, perhaps more fiercely than 
they ever have done before, as well as secure Rio 
2016 qualification slots. 

This is yet another important milestone in our 
journey as we look towards a future which is 
incredibly bright for para-athletics. 
 
If you are joining us for the first time, welcome 
and thank you for your interest. I am sure that this 
will be the start of a long and fruitful relationship. 

For those of you who have covered our events 
before, it is great to see you back and I hope you 
continue to find para-athletics
Championships to be of a high quality.

The organisers, led by Dr. Thani Abdulrahman 
Al-Kuwari, QOC Secretary General and President of 
the LOC, have done a great job in trying to provide 
you with everything you need.

I hope you have an enjoyable 2015 IPC Athletics 
World Championships.

Sir Philip Craven MBE
IPC President

Dear members of the media,

On behalf of the Qatar Olympic Committee and 
the Local Organising Committee, I am honoured 
to welcome you to the Doha 2015 IPC Athletics 
World Championships – an event we hope will 
break new ground in Qatar and the region.  

Over the years Doha has successfully hosted a 
multitude of world-class international sporting 
events, from the spectacular 2006 Asian Games 
to the exceptional 24th Men’s Handball World 
Championship in January 2015. Qatar continues 
to build on its depth of experience in hosting 
phenomenal events to deliver incredible 
experiences for athletes and audiences alike 
while leaving a lasting legacy regionally and 
internationally. 

While the IPC Athletics World Championships 
are incredible in their own right – being one of 
the last major competitions before the Rio 2016 
Paralympic Games, and gathering around 1,400 
para-athletes from 100 countries, including many 
world record-holders – what is truly incredible are 
the stories that can be found in the athletes. 

Overcoming adversity and persevering against 
seemingly insurmountable odds are all common 
threads to the plethora of incredible, inspirational 
stories that are waiting to be discovered in the 
Doha 2015 IPC Athletics World Championships. 

As members of the media, you have the unique 
and supremely important job of shining a light on 
the incredible stories and events that will unfold 

over the exciting 10-day competition. This is the 
first time in history that the IPC Athletics World 
Championships have been hosted in the Middle 
East and it is our sincere hope that by hosting the 
event in Doha, a new generation of athletes and 
fans will be inspired across the region. 

This event would not have been possible without 
the unwavering commitment and relentless hard 
work of the members of the Local Organising 
Committee, the Qatar Paralympic Committee, 
and the Qatar Olympic Committee, as well as the 
steadfast support of the International Paralympic 
Committee – to all of whom we extend our 
sincerest thanks and gratitude. 

We look forward to hosting an incredible edition 
of the IPC Athletics World Championships, filled 
with exciting world-class competitions and 
incredible, record-breaking performances. 

Dr. Thani Abdulrahman Al-Kuwari
Qatar Olympic Committee Secretary General 
President of the Doha 2015 IPC Athletics World 
Championships Local Organising Committee



Dear media representatives,

Thank you for joining us to experience the Doha 
2015 IPC Athletics World Championships. 

The Doha 2015 IPC Athletics World 
Championships are the first edition ever to be 
hosted in the region and we hope it will entertain 
and, more importantly, inspire the audiences who 
have never had a chance to witness elite 
para-athletics before. 

The IPC Athletics World Championships are one 
of the last major competitions before the 2016 
Rio Paralympic Games, which means the stakes 
are high and the competition intense – all the 
necessary components of a brilliant showcase of 
athleticism. Many of the world’s best para-athletes 
will compete in Doha, including Paralympic and 
world record-holders, offering an unrivalled look 
at the very best the sport has to offer.  

By working closely with the Qatar Olympic 
Committee and the International Paralympic 
Committee, our teams have ensured that the 
Doha 2015 IPC Athletics World Championships
will exceed expectations of athletes, fans and 
the media. 

Our dedicated Media Team will be on hand to help 
you throughout the World Championships and 
ensure that all of your needs are met. 

I would like to extend my thanks to the Qatar 
Olympic Committee, the Qatar Paralympic 
Committee and the International Paralympic 

Committee, for their invaluable help in making the 
Doha 2015 IPC Athletics World Championships an 
unforgettable event.

We look forward to these incredible 10 days of 
world-class sport, where we hope records will 
be broken and audiences and athletes will be 
inspired.  

Ameer Al-Mulla
CEO of the Local Organising Committee
IPC Athletics World Championships Organising 
Committee Doha 2015 

Dear media representatives,

On behalf of the Media, Communications and 
Broadcasting team it is my pleasure to welcome 
you to Qatar to experience an incredible edition of 
the IPC Athletics World Championships.

 The competition promises to be filled with 
exhilarating action and unforgettable experiences, 
and we are thrilled to have you here to witness 
this spectacle of athleticism. 

As a tried and tested host of many major 
international sporting events, Doha has unrivalled 
experience and cutting-edge facilities that enable 
the Qatari capital to offer world-class services to 
athletes, spectators and the media. 

The Doha 2015 IPC Athletics World 
Championships will build on the success of events 
such as the 2006 Asian Games, the 2010 IAAF 
World Indoor Championships in Athletics and 
many others to provide media services according 
to the highest international standards to which we 
are accustomed. 

The Media and Broadcasting team has taken great 
care to ensure that all of the media’s needs and 
expectations are met and exceeded. 

Services offered to the media utilise the latest 
technological equipment, including over 100 
workstations, and CIS terminals and TV sets with a 
live competition feed – all of which aim to provide 
a fast, efficient, and convenient experience for 
media representatives during the competition.

Our Media Team will ensure a smooth flow of 
updated information through our Information 
System, thereby ensuring ideal working 
conditions. 

Our team members will be more than happy 
to assist you at the Main Media Centre located 
within the Suhaim Bin Hamad Stadium in Qatar 
Sports Club. Please feel free to contact any of our 
representatives with any queries. It is our mission 
to fully support you throughout your stay in Qatar 
and to make your experience of the Doha 2015 IPC 
Athletics World Championships unforgettable. 

I have no doubt that the Doha 2015 IPC Athletics 
World Championships will be an incredible 
showcase of the world’s best para-athletes. 

Khalid Al-Khaldi
Director of Media and Broadcasting
Doha 2015 IPC Athletics World 
Championships Organising Committee 
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GENERAL INFORMATION
1

1.1 IPC Athletics Management Team

IPC Summer Sports Director  
Ryan Montgomery

IPC Athletics Senior Manager  
Haozhe Gao

IPC Athletics Project Manager 
Laura Thompson 

IPC Athletics Media Co-ordinator  
Kate Williams

IPC Communications & Media Director 
Craig Spence

IPC Digital Media & Media Operations   
Laura Schreder

IPC Protocol and Events Senior Manager  
Kim Liu

IPC Broadcasting Manager    
Jose Dominguez

IPC Athletes’ Council Representative  
Tim Prendergast

1.2 Local Organising Committee

QOC Secretary General & LOC President  
Dr. Thani Al-Kuwari

LOC Vice President    
Khalid Al-Mohannadi

LOC Chief Executive Officer
Ameer Al-Mulla

LOC Chief Operating Officer  
Aphrodite Moschoudi

LOC Administration & Finance Director 
Nasser Al-Sulaiti

LOC Venues & Event Services Director 
Salah Al-Saadi

LOC Protocol & IR Director  
Saeed Al-Eida

LOC Marketing & Communications Director 
Sheikha Asma Al-Thani

LOC Media & Broadcasting Director 
Khalid Al-Khaldi

LOC Planning & Follow Up Director
Marie Line Halabi

LOC Sport Competition Director  
Mohammed Souheil Choukou 

LOC Anti-Doping Director   
Dr. Fatima Al-Malki

LOC Medical Director   
Dr. Aston Ngai

LOC Security Director   
Jassim Al-Khail
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 CONTACT LIST
2

2.1 LOC Contact List

Khalid Al-Khaldi
Director, Media and Broadcasting
kalkhaldi@olympic.qa

Zacharias Vailakis
Deputy Manager, Media and Broadcasting
zvailakis@olympic.qa

Hamad Abdulaziz J.A. Al-Thani
Head of Media 
hthani@olympic.qa

Konstantinos Zagkas
Head of Photography
kzagkas@olympic.qa

Christine Ghabro
Head of Broadcasting 
cgabro@alkass.net

2.2 IPC Athletics Media

Craig Spence
IPC Communications & Media Director
craig.spence@paralympic.org

Kate Williams
IPC Athletics Media Co-ordinator
ipcathleticsmedia@paralympic.org

Jose Dominguez
IPC Broadcasting Manager
jose.dominguez@paralympic.org

Laura Schreder
IPC Digital Media & Media 
Operations Co-ordinator
laura.schreder@paralympic.org

2.3 Spokesman List

Dr. Thani Al-Kuwari 
QOC Secretary General and President of the Local 
Organising Committee 

Khalid Al-Mohannadi
Vice President of the Local Organising Committee 

Ameer Al-Mulla 
Chief Executive Officer of the Local Organising 
Committee

Sheikha Asma Al-Thani 
Marketing & Communications Director of the 
Local Organising Committee

Craig Spence
IPC Communications & Media Director
craig.spence@paralympic.org

*Please note that any requests for interviews must be 
addressed at the Help Desk inside the MMC or kindly 
send your e-mail to the Head of Media, Hamad Abdulaziz 
J.A. Al-Thani, at hthani@olympic.qa.
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KEY EVENTS
3

EVENT DATE

Delegation arrivals 16-17 October

Training and classification 18-21 October

Technical meeting 20 October

Opening ceremony 21 October

Competition dates 22-31 October

Closing ceremony 31 October

Team departures 1-2 November
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INTRODUCTION
4

4.1 IPC Athletics World   
        Championships

Organised by the International Paralympic 
Committee, the IPC Athletics World 
Championships were first held in 1994 in 
Berlin. The World Championships have been 
held six times since then, with the seventh 
edition being held in Doha.  

The IPC Athletics World Championships have 
been held around the world, including Great 
Britain, the Netherlands and New Zealand. 
Doha will be the first city in the Middle East 
to host the event.  

Held every two years, the last edition of the 
World Championships was held in Lyon, 
France in 2013 and saw 1,236 athletes from 
101 countries. The Doha 2015 IPC Athletics 
World Championships will serve as the 
capstone event following 10 IPC Grand Prix 
fixtures this year, and will be one of the last 
major competitions before the Rio 2016 
Paralympic Games.
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4.2 Competition schedule

Thursday 22nd October
Morning session – 09:30 to 12:35

Men’s discus F56 final
Men’s shot put F42 and F36 finals
Women’s shot put F34 final
Men’s long jump T13 final

Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s javelin F34 final
Women’s long jump T42 final
Women’s club F32 final
Men’s 100m T53 final 
Men’s 1,500m T46 final
Men’s discus F44 final
Women’s long jump T44 final
Women’s 200m T53 and T54 finals
Men’s high jump T42 final
Men’s shot put F20 and F12 finals
Men’s 200m T54, T37 and T38 finals
Women’s javelin F11 final
Women’s 100m T33/34, T37 and T38 finals

Friday 23rd October
Afternoon session – 16:00 to 22:00

Women’s discus F41 final
Men’s long jump T44 final
Women’s shot put F37 final
Women’s javelin F54 final
Men’s 400m T20, T36 and T47 finals 
Women’s 400m T11 and T12 finals
Men’s 800m T13 final
Women’s shot put F57 and F20 finals
Women’s 200m T52 final 
Women’s long jump T47 final 
Men’s javelin F37 final 
Men’s 100m T11 and T12 finals 

Saturday 24th October
Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s javelin F57 final 
Men’s long jump T20 and T12 finals
Men’s shot put F32 and F41 finals
Women’s 200m T44 and T35 finals

Men’s 1,500m T54 final 
Women’s 1,500m T54 and T20 finals
Men’s 100m T13 final 
Women’s 100m T53 and T54 finals
Women’s discus F11 final
Women’s club F51 final
Men’s 400m T34 final 
Women’s 400m T13 final 
Men’s 800m T38 final 
Men’s discus F46 final 

Sunday 25th October
Morning session – 09:30 to 12:35

Men’s shot put F35 and F38 finals 
Men’s discus F52 final 
Women’s shot put F55 and F54 finals
Men’s high jump T12 final 

Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s 200m T53, T44, T47 and T35 finals
Men’s shot put F33 and F37 finals
Women’s 200m T11, T12 and T36 finals
Women’s long jump T20 final
Women’s 400m T37, T53 and T38 finals
Men’s javelin F54 and F11 finals
Women’s discus F44 final
Men’s long jump T38 final
Men’s 100m T42 and T54 finals
Men’s 1,500m T20 final

Monday 26th October
Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s 400m T11, and T12 finals
Women’s discus F38 final
Women’s 400m T47 final
Men’s club F32 final
Women’s shot put F41 final
Men’s long jump T42 final
Women’s 100m T52 final
Men’s javelin F13 and F55 finals
Men’s 5000m T54 and T11 finals  

Men’s shot put F34 final
Men’s triple jump T47 final
Men’s 200m T13 final
Women’s 800m T54 final
Men’s 800m T36 and T34 finals
Men’s 1,500m T13 and T52 finals
Women’s 1,500m T11 final

Tuesday 27th October
Morning session – 09:30 to 12:35

Women’s discus F57 final
Women’s shot put F53 and F35 finals
Men’s shot put F44 final
Men’s long jump T11 final

Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s javelin F46 final
Men’s shot put F57 final
Men’s long jump T36 final 
Men’s 100m T47 final
Women’s 100m T36 final
Women’s javelin F13 final
Women’s long jump T38 final
Women’s discus F52 final
Women’s 800m T53 final
Men’s 400m T54, T44 and T53 finals
Women’s shot put F40 final
Women’s 400m T54 final 
Men’s discus F11 final
Women’s 200m T13 final

Wednesday 28th October
Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s javelin F38 and F41 finals
Women’s shot put F33 and F44 finals
Women’s long jump T37 final
Men’s 200m T42 final
Men’s 100m T33 and T34 finals

Women’s 100m T11 and T12 finals
Women’s 800m T34 and T20 finals
Women’s discus F55 final
Men’s long jump T47 final
Men’s 800m T20 final
Men’s discus F42 final
Women’s 400m T44 final
Men’s 400m T13 final
Women’s 200m T47 final

Thursday 29th October
Morning session – 09:30 to 12:35

Women’s shot put F36 final
Men’s club F51 final
Women’s javelin F34 final
Women’s long jump T11 final
Men’s shot put F46 final

Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s 400m T37 and T38 finals
Women’s javelin F56 and F37 finals
Women’s discus F12 final
Women’s long jump T12 final
Women’s 100m T13, T44 and T35 finals
Men’s 100m T35, T44, T51, T52 and T36 finals
Men’s shot put F53 final
Men’s 200m T11 and T12 finals
Women’s 200m T37 and T38 finals
Men’s long jump T37 final
Men’s high jump T47 final
Men’s 800m T54 and T53 finals
Men’s 5000m T13 final
Women’s 5000m T54 final
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Friday 30th October
Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s discus F57 final
Women’s shot put F32 final
Women’s 100m T47 and T42 finals
Men’s triple jump T20 final
Men’s 1500m T11, T37 and T38 finals
Women’s 1500m T13 final
Women’s 800m T11 final
Women’s 400m T20 final
Men’s discus F37 final
Women’s triple jump T20 final
Men’s high jump T44 final
Men’s shot put F40 final
Men’s javelin F44 final
Men’s 5000m T20 final

Saturday 31st October
Afternoon session – 16:00 to 22:00

Men’s discus F34 and F12 finals
Women’s javelin F46 final
Women’s shot put F12 final
Men’s 200m T36 and T34 finals
Men’s 4x100m T11-13 and T42-47 finals
Men’s 100m T37 and T38 finals 
Men’s shot put F55 final
Women’s 4x100m T11-13 and T35-38 finals
Men’s 400m T51 and T52 finals
Women’s 400m T52 and T34 finals
Women’s 4x400m T53/54 final
Men’s 4x400m T53/54 final

*This competition schedule refers only to finals and is subject to change. Please contact the Help 
Desk in the MMC for the final updated and complete schedule. 
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4.3 Classification

The IPC’s classification system is in place to 
ensure that competition is fair and equal, and is 
determined by skill, fitness, power, endurance, 
tactical ability and mental focus, the same factors 
that account for success in sport for able-bodied 
athletes. 

The purpose of classification is to minimise the 
impact of impairments on the sporting discipline 
so simply having an impairment is not sufficient; 
the impact the impairment has on the sport must 
be proven based on set criteria. It is through 
these criteria that athletes are grouped according 
to the degree of activity limitation due to the 
impairment. Classification therefore determines 
which athletes are eligible to compete in a sport 
and how athletes are grouped together for 
competition – which is similar to how athletes are 
grouped by age, gender or weight. 

Classification consists of a prefix of “T” for track/
jumps and “F” for field events to 
indicate which events the classification applies to. 
Classifications include:

T/F11-13 – Visual impairment
Athletes in these classes have varying degrees 
of visual impairment with athletes in sport class 
11 having the lowest vision and those in class 13 
having the best vision which meets the minimum 
criteria. All athletes that compete in T11 events 
must run with a guide and are blindfolded, while 
athletes in the T12 class may choose to run with 
a guide. 

T/F 20 – Intellectual impairment
Athletes that compete in the T/F 20 events are 
diagnosed with an intellectual impairment 
according to sport-specific criteria in 1,500m, long 
jump, or shot put. 

T32-38 and F31-38  
These classes are for athletes with athetosis, ataxia 
and/or hypertonia, which are
 impairments that affect their ability to control 
their legs, trunk, arms and hands; as with other 
classes, the lower the number the more significant 
the limitation.  Athletes in the 31-34 classes 
compete while seated, such as in wheelchair 
racing or using a throwing chair, while athletes in 

the 35-38 classes compete standing due to the 
better function in their legs. 

F40-41
Athletes with short stature compete in the sport 
classes F40 and F41. Athletes in F40 have a shorter 
stature than F41.

T42-47 and F42-46
Athletes in these classes have limb deficiencies, 
like amputations, yet compete standing and do 
not use a wheelchair. In classes 42-44, athletes are 
affected by impairment in the legs while classes 
45-47 are for athletes with impairments in the 
arms. 

T51-54 and F51-F57
The 50s classes are exclusively for athletes in a 
wheelchair, with a lower number indicating a 
higher activity limitation. Track athletes in these 
classes differ based on their 
impairment in terms of lower and upper limbs. 

For field events, the classes are differentiated 
further with athletes that compete in the F51-54 
events having limited shoulder, arm and hand 
functions to varying degrees and no trunk or 
leg function while athletes in the F55-57 classes 
have increased trunk and leg function which is an 
advantage in throwing events. 

For more information on IPC Athletics 
classifications visit:
http://www.paralympic.org/athletics/
classification 
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Five months after she was born on 19 February 
1990 in Walvis Bay, Namibia, Benson was 
diagnosed with cerebral palsy after her parents 
noticed that the right side of her body was  
weaker.

The Namibian took up athletics in 2006 and 
four years later won a bronze medal at the 2010 
Commonwealth Games in India, an achievement 
that landed her the “Disabled Sportswoman of the 
year” award back home in Namibia.

At the London 2012 Paralympic Games she 
became a national hero by becoming Namibia’s 
second athlete – and first female athlete – to win a 
Paralympic medal and also the first to win gold at 
either an Olympic or Paralympic Games. In her first 
event, the 100m T37, she took silver (14.23), just 
0.15 behind eventual winner Mandy Francois-Elie 
of France.

Days later she wrote her name in the history books 
with victory in the 200m (29.26) ahead of Great 
Britain’s Bethany Woodward (29.65).

4.4 Ones to Watch

Johanna Benson

David Brown

Born on 19 October 1992 in Kansas City, USA, and 
competes in a class long dominated by Brazilian 
athletes, David Brown came of age in 2014 setting 
new world records in the 100m and 200m T11 
events.

Coached by Brazilian middle distance legend 
Joaquim Cruz, Brown, together with new guide 
Jerome Avery, became the first man in his class to 
go under 11 seconds when he ran 10.92 seconds 
at a meeting in April in California, USA. On the 
same day as setting his 100m record, Brown also 
smashed the 200m record as well, finishing in 
22.41.

Such has been his form in 2014, that Brown – who 
only began competing in 2010 – will be hopeful 
of landing his first major title in 2015 at the World 
Championships in Doha, Qatar.

Due to her success in London, Benson was 
nominated for “Laureus World Sportperson of the 
year with a Disability” in 2013.

At the 2013 IPC Athletics World Championships 
in Lyon, France, Benson had to settle for bronze 
medals in the 100m and the 200m.

In the 200m she broke the African record twice, 
first in the heats (29.20) and then in the final 
(29.18). In both races, French home favourite 
Mandy Francois-Elie took home 
the gold.

At London 2012, he failed to make it past the 
semi-finals in the 100m and 200m, whilst at the 
2013 World Championships he won 400m silver 
and finished fourth in the 200m. He also won 
team silver in the 4x100m
T13-11 relay.

Born on 9 July 1991 in Jackson, USA, the target 
for Richard Browne in 2015 will be to stand 
top of the podium for the first time at a major 
Championships having come close in recent years. 
Having won 10 out of 10 races in 2014, including 
lowering the 200m T44 world record in his last 
race of the year, few would bet against him.

After coming out of nowhere to win 100m 
Paralympic silver at London 2012 in a personal 
best time of 11.03 seconds, Browne was full of 
confidence heading into the 2013 season.

In the weeks leading up to the 2013 IPC Athletics 
World Championships in Lyon, France, Browne, 
after posting a number of fast times, spoke of his 
determination to beat Peacock and in his own 
words ‘knock him off his pedestal’.

He nearly lived up to his promise, breaking 
Peacock’s world record in the semi-final with a 

Richard Browne

time of 10.83. In the final however Peacock held 
his nerve to take gold just 0.02 ahead of Browne 
who again had to settle for silver.

Days after the World Championships, Browne took 
part in a star-studded 100m in the Anniversary 
Games in London’s Olympic Stadium. Although 
beaten by T43 sprinter Alan Oliveira, Browne 
lowered his world record further to 10.75.

Browne is one of the men to beat in the T44 class 
and Oliveira will have to be on top form to beat 
him in 2015.

Martina Caironi
Born on 13 September 1989 in Alzano Lombardo, 
Italy, Caironi is one of Italy’s brightest talents 
on the track, and will be competing on home 
territory when Grosseto stages the 2016 IPC 
Athletics European Championships.

In 2015 she has set the world alight with some 
impressive performances. She lowered her 200m 
T42 world record three times in a month, most 
recently at June’s IPC Athletics Grand Prix in Berlin, 
Germany, and bettered her own 100m record. 
She is now targeting her first sub 15 seconds 
performance. In addition, she also equalled 
Vanessa Low’s long jump T42 world record of 
4.60m.

After having a motorcycle accident in 2007 that 
caused her to undergo high-femoral amputation 
of her left leg, she very quickly turned to
para-athletics.

She fired out a warning shot to her rivals that she 
meant serious business prior to London 2012 
when she broke the 100m T42 world record at 
the 2012 BT Paralympic World Cup in Manchester, 
Great Britain. Caironi lowered the world record 
further at the 2012 IPC Athletics European 
Championships in the Netherlands. In winning 
gold she became the first athlete in her class to 
run under 16 seconds (15.89).

 From there, she went from strength-to-strength 
and broke the world record once more on her way 
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to gold at the London 2012 Paralympic Games.

In London, she also participated in the long jump 
F42, but could not match her proficiency on the 
track and finished in 13th place.

However, just a year later at the 2013 IPC Athletics 
World Championships in Lyon, she improved 
drastically in the long jump to take gold, 
alongside a second gold and another world record 
in the 100m T42.

During the 2013 season, she also broke the world 
record to win the 200m T42 on home soil in the 

IPC Athletics Grand Prix at Grosseto.

In 2014, she retained her 100m European title in 
Swansea, Great Britain and won silver in the long 
jump. As she had done in 2013, she also broke the 
200m world record in Grosseto, lowering her time 
to 32.64 seconds.

Jeremy Campbell
Born on 21 August 1987 in Perryton, Texas, USA, 
Campbell made history in April 2012 when he 
became the first para-athlete to throw the discus 
over 60m. His throw of 60.19m at the Triton 
Invitational in California sent out a clear message 
to his rivals ahead of London 2012 that he was 
determined to retain the Paralympic title he had 
won in Beijing in 2008.

Campbell made his international debut at the 
2006 IPC Athletics World Championships in Assen, 
the Netherlands as an all-round athlete. At the 
event he took silver in the pentathlon which 
consisted of the long jump, shot put, 100m, discus 
and 400m. Two years later in Beijing he went one 
further and stood on top of the podium after 
taking pentathlon gold. He also showed his talent 
for the discus F44 taking top spot with a throw of 
55.08m.

At the 2011 IPC Athletics World Championships, 
Campbell was only able to manage silver in the 
discus. His throw of 53.40m was not good enough 
to beat Great Britain’s Dan Greaves who took gold 
with a world record 58.98m throw.

For the remainder of 2011 Campbell had to play 
second fiddle to Greaves who broke his own world 
record on two further occasions. However, at the 

start of 2012 Campbell laid down the gauntlet to 
Greaves by throwing 60.19m to take the world re-
cord. Then in June he extended the record further 
throwing 63.46m in Oklahoma, USA.

In London, Campbell once again threw over 60m, 
this time landing 60.05m, to retain his Paralym-
pic title. His throw was more than one metre 
ahead of Greaves who could only manage silver 
with 59.01m. The two went head-to-head again 
in Lyon, France at the 2013 IPC Athletics World 
Championships. Even though Campbell did not 
manage to throw over 60m, his 58.86 was still 
enough to beat Greaves one more time to claim 
the world title.

The contest between Greaves and Campbell at 
Doha 2015 could be one of the highlights of the 
Championships, especially after Greaves finally 
broke the 60m barrier in 2014. The Brit topped the 
world rankings with a throw of 62.34m to finish 
ahead of Campbell’s best of 61.01m.

Yunidis Castillo
Born on 7 June 1987 in Santiago de Cuba, Cuba, 
Castillo, one of the world’s fastest Paralympians, 
completed in 2013 a unique triple hat-trick win-
ning world titles in the 100m, 200m, 400m just like 
she had done at London 2012 and the 2011 World 
Championships in New Zealand.

Castillo lost her right arm in a car accident aged 
10. At the time she took part in judo. After a long 
recovery process she took up athletics in 2000 and 
was classified in the T46 class.

She made her Paralympic Games debut in Athens 
in 2004 where she finished 13th in the long jump 
F44-46. Two years later at the 2006 IPC Athletics 
World Championships in the Netherlands she took 
home two golds in the 100m (12.63) and 200m 
(25.17).

Also sometimes referred to as “The Bullet”, Castillo 
proved her quality at the Beijing 2008 Paralympic 
Games. She claimed two gold medals and set 
new world records in the 100m (12.04) and 200m 
(24.72).

In New Zealand at the 2011 World Championships 
she won a hat-trick of T46 sprint events taking 
gold in the 100m (12.20), 200m (24.86) and 400m 
(57.67) sprints.

At London 2012 she showed exactly why she is 
nicknamed ‘Queen of Speed’ winning three gold 
medals and setting three new world records. In 
the 100m heats, she smashed her own world 
record clocking 11.95. Although she went slightly 
slower in the final (12.01) she still took gold. She 
broke another world record (22.45) to win 200m 
gold and did the same days later in the 400m final 
(55.72) to become Cuba’s most successful Paralym-
pian of all-time with five gold medals.

After an unforgettable London 2012, she went on 
to make the 2013 IPC Athletics World Champion-
ships in Lyon, France, just as memorable.

Castillo repeated her hat-tricks from Christchurch 
and London, winning three gold medals in three 
races. Starting off with gold in the women’s 400m 
T46 race in a season’s best time of 56.58, she went 
on to take the top spot in the 200m race (56.58) 
breaking her own Championship record from 
2011. She also took the honours in the 100m.

 El Amin Chentouf
Born on 9 June 1981 in Morocco, the long distance 
runner El Amin Chentouf was one of the stars 
of the 2013 IPC Athletics World Championships, 
taking gold in the 5,000m, 10,000m and marathon 
T12 races.

Chentouf started with gold in the 5,000m, an 
event that he had won the Paralympic title in at 
London 2012 in a world record time. Just three 
days later, he dominated again in the 10,000m, 
however this time obliterating the world record by 
more than 45 seconds, clocking a time of 29:38.85.

After two victories, Chentouf, who took up the 
sport only in 2008, was the clear favourite for 
the marathon. His gold medal winning time was 
just five seconds outside the world record set by 

Spanish Alberto Suarez Laso during the London 
2012 Paralympic Games.

Chentouf will be aiming to defend his titles during 
the 2015 IPC Athletics World Championships in 
Doha, Qatar.
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Born on 30 July 1992 in Halifax, Great Britain, 
Cockroft has won every major title she has 
competed for since making her international 
debut in 2011, dominating the T34 wheelchair 
racing class.

Cockroft took up para-athletics in 2007 aged 15 
at a Loughborough University talent day where 
she tried wheelchair racing for the first time. 
Before that she had competed in swimming, 
seated discus, wheelchair basketball and rugby at 
secondary school.

In 2010, Cockroft broke nine world records and 
won her first international medals at the 2011 IPC 
Athletics World Championships in New Zealand. 
She won gold in the 100m (18.98) and 200m 
(33.72) with Championships record performances. 
‘Hurricane Hannah’ continued her record breaking 
in 2012 smashing the 100m and 200m on a regular 
basis. In the 100m heats at the London 2012 
Paralympic Games, she smashed the Paralympic 
record with a time of 18.24, which she lowered 
further to 18.06 in the final. The 200m was a similar 
story with her breaking the Paralympic record 
in the heats (33.20) before she demolished the 
opposition in the final with a time of 31.90.
In the 2013 New Year’s Honours, she was awarded 

Hannah Cockroft

a Member of the British Empire (MBE) for her 
achievements. Later the same year she defended 
her 100m and 200m world titles at the 2013 IPC 
Athletics World Championships in Lyon, France, 
setting new Championships records in both 
distances.

She started the 2014 season in blistering form 
setting a new world record in the 100m (17.91) 
at the IPC Athletics Grand Prix in Nottwil, 
Switzerland. Cockroft followed this up by claiming 
European titles in the 100m and 800m in Swansea, 
Great Britain.

In 2015 Cockroft leads the world rankings in 
the 100m, 200m, 400m and 800m; in June she 
lowered her own 200m world record by 0.13 
seconds, recording a time of 30.51 in Arbon, 
Switzerland.

Michal Mateusz Derus

Born on 21 September 1990 in Poland, Derus 
won the 100m and 200m T47 European titles and 
topped the world rankings in the shorter sprint in 
2014.

The Polish athlete only made his international 
debut in 2013 and made an instant impact. He 
won gold in the 100m and silver in the 200m at 
the IPC Athletics World Championships and will be 
looking to retain his world title in 2015. 

Born in 1991 in Bridgend, Wales, Davies will be 
looking to retain his shot put and discus world 
titles and maintain his record breaking form from 
2014 and 2015.

Already this season Davies has improved his world 
records in both throwing events having changed 
coach and «rebuilt» his body. His shot put record 
now stands at 15.93m and the Welshman is aiming 
to break the 16m barrier this season. In the discus 
F42 his world record now stands at 48.87m set at 
February’s IPC Athletics Grand Prix in Dubai.

At the 2013 IPC Athletics World Championships 
in Lyon, France, Davies threw 14.71m to break the 
shot put world record and made it a double gold 
by also topping the podium in the discus.
He followed this success up in 2014 by taking the 
European titles in both disciplines in Swansea, 
Great Britain. He was however disappointed to 
only win silver in the discus F42/44 at the Glasgow 
2014 Commonwealth Games behind his good 
friend Dan Greaves.

As well as retaining his world titles in 2015, Davies 
will also be aiming to throw the discus over 50m 
for the first time. In May 2014 he came very close 

Aled Davies

when he set a new world record of 48.69m at the 
IPC Athletics Grand Prix in Grosseto, Italy.

The popular Welshman began taking para-
athletics seriously when he was introduced to 
it by friends in 2006 at the age of 14. His first 
international competition was in 2010 and, a 
year later, he won silver in the discus at the IPC 
Athletics World Championships in Christchurch, 
New Zealand.

At London 2012, he claimed his first Paralympic 
gold by topping the podium in the discus, whilst 
he also won bronze in the shot put – feats he 
states as his most memorable sporting moments 
to date. In the 2013 New Year’s Honours List he 
was made a Member of the Most Excellent Order 
of the British Empire (MBE).

Walid Ktila
Born on 22 July 1985 in Tunisia, Walid Ktila has 
wasted no time in making his mark in the T34 class 
and has dominated the world stage for the last 
few years.

At the London 2012 Paralympic Games, he stole 
the show with gold in both the 100m and 200m 
T34. In Lyon, France, at the 2013 IPC Athletics 
World Championships he did even better, topping 
the podium in the 100m, 200m, 400m and 800m 
T34 events.

Between February and May 2014 he set new world 
records in the 100m (15.33), 200m (26.69), 400m 
(50.04) and 800m (1:42.33).

In May 2015 at a meeting in Arbon, Switzerland, 
Ktila broke two of his own world records, first in 
the 800m T34 where he knocked more than two 
seconds off the mark he set in Dubai last year, 
crossing the line in 1:40.21, then in the 100m T34 
where he broke the tape in 14.95 – his previous 
best was 15.33, set in the UAE in early 2014.
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Born on 27 September 1989 in Le Lamentin, 
Martinique, Francois-Elie was one of the hopefuls 
of the French team to medal on home soil in the 
2013 IPC Athletics World Championships in Lyon, 
France. Having won gold in the women’s 100m 
T37 event at London 2012 and broken the world 
record just weeks before Lyon, Francois-Elie was 
unarguably the favourite for the world title.

The French star did not disappoint, breaking the 
Championship record in the heats – finishing 0.02 
seconds outside her world record – and taking 
gold in the final in 13.72, again just outside her 
best time.

The 100m win was her second world title in Lyon. 
Three days prior, Francois-Elie broke the 200m 
world record in the heats clocking 28.35. Even 
though she could not top that time in the final, 
she still managed to win the gold medal in a time 
of 28.48 ahead of Namibia’s Paralympic champion 
Johanna Benson.

Born on 23 January 1997 in Great Britain, teenager 
Hahn was inspired to take up para-athletics 
after watching London 2012 and made her 
international debut at the 2013 IPC Athletics 
World Championships in Lyon, France. 

The event gave birth to a rivalry that will certainly 
flourish in the years to come. In the heats of 
200m T38, Hahn qualified for the final with a 
new Championship record. In the final she faced 
another debutant, the Brazilian teenager Veronica 
Hipolito who not only won gold but also broke 
Hahn’s record. Two days later, Hahn was the victor 
taking gold in the 100m, smashing silver medallist 
Hipolito’s world record which had been set in the 
semi-finals.

In 2014, Hahn lost her 100m world record to 
Russia’s Margarita Goncharova for less than 24 
hours. Goncharova ran 13.09 at the IPC Athletics 

Born on 28 October 1991 in Nanning, China, 
Cuiqing Liu is surely one of the candidates ready 
to break the dominance of Brazil’s Terezinha 
Guilhermina in the T11 class.

In 2014, Liu finished second in the world rankings 
behind the Brazilian for the 100m and 200m and 
was fastest over 400m. This year she is one place 
behind the world leading Brazilian in the 100m 
and 400m.

At October’s Asian Para Games, Liu was in great 
form winning gold in the 100m, 200m and 400m, 
setting a new Asian record in the longer sprint.

Born on 16 March 1991 in Volsk, Russia, Margarita 
Goncharova made her international debut in 2005, 
but only recently started winning titles.

In 2006 at the IPC Athletics World Championships 
in the Netherlands she took bronze in the 100m 
and 200m T38 events, and repeated the same feat 
at the Beijing 2008 Paralympic Games.

She won her first title in 2011 when she took 
gold in the 200m at the IPC Athletics World 
Championships in New Zealand, and also won 
silver in the 100m and 4x100m T35-38 relay.

Leading up to London 2012, Goncharova won the 
100m and 200m European titles and also took 
silver in the long jump. Spurred on by this success, 
she excelled at her second Paralympic Games. In 
London she topped the podium in the 100m, long 
jump and 4x100m T35-38 relay and also managed 
a silver in the 200m.

Her success was restricted in 2013 however with 
the emergence of two teenage talents in the 
shape of Great Britain’s Sophie Hahn and Brazil’s 
Veronica Hipolito. Hipolito won the 200m world 
title in Lyon, France, with Goncharova the bronze, 
whilst in the 100m the Russian could only finish 
fourth behind eventual world title winner Hahn. 

Mandy Francois-Elie

Sophie Hahn

Cuiqing Liu

Margarita Goncharova

Francois-Elie continued her great form in 2014 
topping the world rankings in the 100m and 200m 
in times that were just outside her world records. 
She also won the 100m European title and set a 
personal best to take silver in the 400m.
In 2008, the Martinique resident had a stroke, 
when she was preparing to leave high school. 
Initially in a coma, doctors gave her a minimal 
chance to survive. But just four years later, 
Francois-Elie won 100m gold at the London 2012 
Paralympic Games.

Grand Prix in Nottwil, Switzerland, only for Hahn 
to run 13.04 the very next day at a meeting in 
Loughborough, Great Britain.

With Hipolito, Hahn and Goncharova each 
pushing each other to the limit in 2015, the world 
record could fall on multiple occasions before the 
gold medals are decided in Doha.

Goncharova did maintain her dominance in 
the long jump however to become world and 
Paralympic champion in the event.

In 2014, Goncharova took the 100m world 
record posting a time of 13.09 seconds at the IPC 
Athletics Grand Prix in Nottwil, Switzerland. Less 
than 24 hours later however Hahn ran 13.04 to 
claim the record back.

The Russian got revenge over Hahn however at 
the 2014 IPC Athletics European Championships 
in Swansea, Great Britain beating Hahn to gold in 
the 100m and 400m. Goncharova also took gold in 
the long jump and 4x100m T35-38 relay.

At June 2015’s IPC Athletics Grand Prix in Berlin, 
Germany, she set a new long jump T38 world 
record with a leap of 5.22m.
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Born on 4 October 1982 in Great Britain, Greaves 
probably did not want the 2014 season to end as it 
was finally the year he broke the 60m barrier 
in competition.

After winning Glasgow 2014 Commonwealth gold 
with a throw of 59.21m, Greaves headed to the IPC 
Athletics European Championships in Swansea, 
Great Britain, full of confidence. His throw of 
62.34m not only won him the European title, but 
secured his spot at the top of the world rankings 
ahead of the USA’s Jeremy Campbell.

Campbell has been Greaves’ nemesis in recent 
years, beating the Brit to gold at the 2013 IPC 
Athletics World Championships in Lyon, France, 
and also at London 2012. In both cases Greaves 
had to settle for silver.

Carrying a slight injury going into London, 
Greaves was unable to recreate his 2011 form 
which saw him win the world title and break the 
world record three times. London was Greaves’ 
fourth Paralympic Games, having made his debut 
in Sydney when he won silver (46.04m) behind 
America’s Shawn Brown (47.96m).

Four years later in Athens, Greaves threw a world 
record 55.12m to take gold and again took top 
spot (53.83m) at the 2006 IPC Athletics World 
Championships in the Netherlands.

Born on 5 October 1978 in Cuiabά, Brazil, after a 
successful London 2012, where she won two gold 
medals in the 100m and 200m T11, the world’s 
fastest fully blind (T11) sprinter was in dominant 
form again at the 2013 IPC Athletics World 
Championships in Lyon, France. Originally aiming 
at breaking the 100m world record and getting it 
below 12 seconds, Guilhermina had to settle “just” 
for the gold medal in a season’s best time of 12.16.

She went on to win two more gold medals: first 
in the 400m in a Championships record time of 
56.56. She won her third gold medal in the 200m, 
equalling her own Championships record from 
Christchurch in 2011 (24.74).

In 2014, Guilhermina topped the world rankings 
for both the 100m and 200m, finishing ahead of 
her Chinese rival Cuiqing Liu who is almost 13 
years her junior.

Born with pigmentary retinosis, the popular 
Brazilian only took up para-athletics thanks to the 
generosity of her sister who let her borrow her 
trainers so she could take part in a local running 
event.

The Brazilian’s first Paralympic Games were in 
Athens in 2004 where she competed against T12 
athletes, who have less of a visual impairment, in 
the 400m, 800m and 1,500m, taking bronze in the 
shorter distance.

At the 2006 IPC Athletics World Championships 
in the Netherlands, she took home 200m gold 
(26.32) and silver in the 100m T11 (13.00) and 
400m T12 (58.42).

Two years later in Beijing, she won her first 
Paralympic gold in the 200m T11 (25.14), 100m 
T11 silver (12.40) and 400m T12 bronze (57.07). 
When she took the medals home to show her 
father, he had to hold them up to the candlelight 
as his home had no light. She promised him she 
would buy him a new house, and by Christmas, 
had kept her word.

Born in 1986, talented Sara Masoud from Qatar 
competes in discus throw F33/34 and shot put 
F32/33. She took home the gold medal in both 
events in 2014 Asian Para Games. More recently, 
Masoud placed second in the IPC Athletics Grand 
Prix in Beijing in April 2015 for discus and third in 
shot put. The future is bright for Masoud as she is 
already making waves on the international stage. 
The Doha 2015 IPC Athletics World Championships 
will be the first time Masoud competes in front of 
a home crowd so be sure to keep your eye on this 
upcoming para-athletics star. 

Dan Greaves Terezinha Guilhermina

Sara Hamdi Masoud

With world and Paralympic titles in the locker, 
Greaves started harbouring ambitions of 
competing in both the Olympic and Paralympic 
Games. A disappointing bronze-medal finish 
(53.04m) at the Beijing 2008 Paralympic Games 
put paid to that and Greaves instead focussed 
his attention on regaining his world number one 
ranking from American Jeremy Campbell (55.08m) 
who had taken gold in China.

At the 2011 IPC Athletics World Championships in 
New Zealand, Greaves smashed the world record 
with a throw of 58.98m. Then at the 2011 BT 
Paralympic World Cup in Great Britain, he threw 
59.27m. That record lasted less than a month as in 
June he threw 59.58m at the US Paralympic Track 
and Field Championships.

Greaves lost his world record in 2012 to Campbell 
after the powerful American became the first 
athlete to throw over 60m. Campbell’s record of 
63.46m could be threatened by Greaves in 2015 
as could the American’s hopes of retaining his 
world title.

Although a big name in Brazil following her 
Paralympic success, it was not until 2011 that the 
whole world took notice of Guilhermina after a 
number of staggering performances in the T11 
class.

At the 2011 IPC Athletics World Championships in 
New Zealand, she won four gold medals and set a 
host of records. She lowered her own 100m world 
record, set in 2007, from 12.27 to 12.13 seconds 
and in the 200m ran 24.98 to break a 10 year old 
world record. She also took gold in the 400m 
(57.18) and as part of the 4x100m T11-13 (50.51) 
relay team.

Six months after New Zealand, she clocked 12.04 
seconds at a meeting in Germany to lower her 
100m record further and is now determined to 
run under 12 seconds.

Guilhermina is surely going to be one of the stars 
of Rio 2016, but before that she will be looking for 
success at the Doha 2015 IPC Athletics 
World Championships.
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Born on 1 June 1980 in Quebec, Canada, Lakatos 
won his first international medal in 2006 – a World 
Championship 100m bronze. Since then he has 
improved each year and is now the man to beat in 
the T53 wheelchair racing class.

Having won three silver medals at London 2012, 
finishing behind China’s Huzhao Li in the 200m 
and 400m and Australia’s Richard Colman in the 
800m, Lakatos excelled at the 2013 IPC Athletics 
World Championships in Lyon, France, winning 
four gold medals and a silver.

The former wheelchair basketball player won 
world titles in the 100m, 200m, 400m and 4x400m 
T53-54 relay, and silver in the 800m to cap a 
memorable event. Days later, he went on to set a 
new 100m T53 world record in London’s Olympic 
Stadium during the Anniversary Games with a 
time of 14.34 seconds.

Born on 14 February 2000 in Dunbar, Great Britain, 
Lyle announced herself on to the world stage a 
year ago, aged just 14, with world records and 
European titles.

In February at the IPC Athletics Grand Prix in Dubai 
she ran 31.01 seconds to set a new 200m T35 
world record, a time she lowered further to 30.71 
in May.

At the same meeting in Bedford, Great Britain she 
also ran 14.63 to take the 100m T35 world record.

Her meteoric rise to fame continued at August’s 
IPC Athletics European Championships in 
Swansea, Great Britain, her first major international 
competition. She won 100m and 200m gold, 
beating the Italian world champion Oxana Corso 
along the way.

Brent Lakatos

Maria Lyle

In 2014 Lakatos, who is married to British T44 
athlete Stef Reid, maintained his scintillating form. 
At May 2014’s IPC Athletics Grand Prix in Nottwil, 
Switzerland, he lowered his own 100m world 
record by 0.17 seconds, a remarkable performance 
considering it came less than two hours after 
racing in the 1,500m.

In 2015, Lakatos tops the world rankings in the 
100m and 200m, and is ranked behind world 
leader Pierre Fairbank of France in the 400m.

Without doubt Lyle has a bright future ahead 
of her. She will not have it all her own way 
however with another teenager, Australia’s Isis 
Holt, taking both her 100m and 200m world 
records at the 2015 IPC Athletics Grand Prix in 
Brisbane, Australia.

Born in January 1986 in Nottwil, Switzerland, Hug 
came of age in 2013 winning five gold medals at 
the 2013 IPC Athletics World Championships in 
Lyon, France, capitalising on the absence of his 
British rival David Weir who now describes Hug as 
the man to beat in the T54 class. The “Swiss Silver 
Bullet” claimed world titles in the 400m, 1,500m, 
5,000m, 10,000m and marathon, as well as silver in 
the 800m to crown a remarkable year.

He then followed this up in 2014 when, again in 
the absence of Weir, he won the 800m, 1,500m 
and 5,000m at the IPC Athletics European 
Championships in Swansea, Great Britain.

Hug’s recent title wins are a far cry from 2012, 
when Hug and Weir went head-to-head in four 
stunning battles – 800m, 1,500m, 5,000m and 
marathon – at the London 2012 Paralympic 
Games. On home soil, the British athlete was 
unbeatable, taking gold in all events and leaving 
Hug to settle for two silver medals in the 800m 
and marathon.

Born with spina bifida, Hug is the latest Swiss 
wheelchair racing talent following in the tracks of 
all-time greats Franz Nietlispach and Heinz Frei.

His first Paralympic Games were in Athens in 
2004 when, aged just 18 years, he won two 
bronze medals in the 800m (1:32.66), and 1,500m 
(3:05.48). He also made the finals of the 400m and 
1,500m.

Two years later he struck 10,000m gold (23:06.71) 
at the IPC Athletics World Championships in 
the Netherlands and also took home silver in 
the 400m (48.97), 800m (1:39.10) and 5,000m 
(11:20.68).

By his own admission Beijing 2008 was a 
disappointing experience. His best finish was 
fourth place in the 5,000m. He finished in fifth in 
both the 400m and 800m races, and did not finish 
in the 1,500m or the marathon after crashing in 
the finals of both events.

Marcel Hug

He bounced back in emphatic style in 2010 
smashing four world records in four days at a 
meeting in Nottwil, Switzerland, in June. His
times – 800m (1:31.12), 1,500m (2:54.51),
5,000m (9:53.05) and 10,000m (19:50.04) – still 
stand today.

Hug was the man to beat going into the 2011 IPC 
Athletics World Championships in New Zealand, 
an event which would see him compete in all track 
events from the 400m through to the 10,000m.

Unfortunately for Hug, he came up against Weir, 
a man spurred on by losing his world records the 
previous year. Weir put on a tactical master class in 
the 800m, 1,500m and 5,000m to take gold ahead 
of Hug in silver medal position. Hug did win one 
gold medal after victory in the 10,000m (22:16.83), 
a race that did not feature Weir. He also took home 
a fourth silver in the 400m (48.16).

After beating Weir to claim his first London 
Marathon title in April 2014, Hug will be hoping 
he can beat Weir for the first time in a major 
track event at the 2015 IPC Athletics World 
Championships in Doha, Qatar.
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Born on 3 January 1994 in New Jersey, USA, Martin 
will be the athlete to beat at Doha 2015 having 
dominated the T52 class in recent years.
Having won two gold and two silver medals at 
the 2011 Parapan American Games aged just 
17, Martin made a name for himself in 2012 
winning Paralympic titles and setting new world 
records. In July 2012, one month before the start 
of London 2012, he smashed the 200m world 
record, recording a time of 30.18 to underline his 
credentials ahead of the Paralympic Games.

Martin was unbeatable at London 2012 winning 
four golds from four events in the 100m, 200m, 
400m and 800m.

At the 2013 IPC Athletics World Championships 
in Lyon, France, Martin became the first athlete to 
win five gold medals from five events, claiming 
titles in all distances from the 100m through to the 

Born on 20 January 1997 in Bundaberg, Australia, 
and having made his international debut in 2011 
as a 15-year-old, McCracken is a para-athlete with 
a very bright future in the T34 class.

Aged just 15-years-old, the Australian showed 
what a prospect he is by winning 100m silver 
and 200m bronze at the London 2012 Paralympic 
Games.

In 2013 he showed it was no fluke by winning four 
medals at the IPC Athletics World Championships 
in Lyon, France. He won silver in the 100m, 200m 
and 400m, and took bronze in the 800m, all races 
that were won by his nemesis Walid Ktila
of Tunisia.

Raymond Martin

Rheed McCracken

1,500m. In four out of five races he also broke the 
Championship record.

With no major events for the American in 2014, 
Martin still managed to lower his own 200m world 
record to 30.07.

In June 2015, at a meeting in Arbon, Switzerland, 
Martin rewrote the history books once again 
with new world records in the 100m, 400m
and 1,500m.

Despite no major track meet in 2014, McCracken 
still managed to set new Oceania records in the 
100m, 200m, 400m and 800m to finish second 
in the world rankings behind Ktila. The races 
between the two are sure to light up Doha 2015.

Born on 28 January 1990 in Antrim, Northern 
Ireland, McKillop has dominated T37 middle 
distance races for a number of years now, claiming 
multiple Paralympic, world and European titles.

He first broke onto the scene as a 16-year-old at 
the 2006 IPC Athletics World Championships in the 
Netherlands where he won 800m gold and 1,500m 
silver. Two years later at the Beijing Paralympic 
Games he stood top of the podium after victory in 
the 800m (1:59.39).

At the 2011 IPC Athletics World Championships 
in New Zealand, McKillop smashed the 800m 
(1:58.90) and 1,500m (4:14:81) world records on his 
way to double gold.
In the lead-up to London 2012, McKillop made 
history by becoming the first person to break a 
world record in London’s Olympic stadium. In 
the para-athletics test event, he ran the first sub 
four minute 1,500m by a T37 athlete. His time of 
3:59.54 still stands today.

Michael McKillop

His record breaking form continued and at the 
London 2012 Paralympic Games he cruised to 
victory in the 800m (1:57.22), where he broke the 
world record, and the 1,500m (4:08.11) where he 
set a new Paralympic record.

He won his fourth and fifth world titles in 2013 
in Lyon, France, again topping the podium in the 
800m (1:57.17) and 1,500m (4:10.17). His time for 
the 800m was a new world record despite the 
stifling heat.

In 2014, McKillop won his first European titles, 
a great achievement considering much of his 
season had been ruled out due to injury. He 
finished the 800m in 1:58.16 and the 1,500m in 
4:16.73

Rachael Morrison
Born on 3 June 1987 in USA, Morrison only took 
up para-athletics in 2014, yet the results were 
instant.

At the US Paralympics Track and Field National 
Championships in June last year, she broke the 
club F51 world record by nearly three metres with 
a 18.82m effort. The previous record of 15.83m set 
by Ireland’s Catherine O’Neill of Ireland had stood 
for more than 13 years.

The record did not stand for long however. At a 
meeting in Olomouc, Czech Republic, Morrison 
furthered her record by another three metres, 
achieving a distance of 21.90m. At the same 
meeting she also broke the discus F51 world 
record with a throw of 8.60m.
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Born on 27 September 1988 in Vendôme, France, 
Le Fur took up athletics aged six. She lost her left 
leg just below the knee after a serious motorcycle 
accident in 2004. 

Just one year after Le Fur was running with a 
prosthetic leg and preparing for her debut at the 
2006 IPC Athletics World Championships where 
she won three silver medals in the 100m (13.74), 
200m (28.37) and long jump (4.87m).

At her first Paralympic Games in 2008 she was 
involved in a thrilling 100m race. American April 
Holmes edged the gold, 0.01 seconds ahead of Le 
Fur who finished in 13.73. She also took long jump 
silver (4.71m).

Le Fur finally struck gold at the 2011 IPC Athletics 
World Championships in New Zealand, topping 
the podium in the 100m (13.19) and 200m (27.96).

In London Le Fur was in blistering form and left 
with one medal of each colour. The 100m final was 
one of the most exciting races of the Games with 
Le Fur again involved in a nail biting finish. She 
was first across the line in 13.19, just ahead of her 
Dutch rival Marlou van Rhijn (13.32) and Holmes 
(13.33) who took silver and bronze respectively.
The 200m was equally as exciting. This time 
double leg amputee van Rhijn took gold (26.18), 
whilst Le Fur (26.76) smashed the 200m T44 world 
record for single leg amputees to claim silver. She 
was on the podium again when she took long 
jump bronze (5.14m) behind Kelly Cartwright of 

Twenty two year old Qatari Mohamed Al Khubaisi 
competes in the 100m T34 event. Khubaisi took 
home the gold medal for team Qatar in the 100m 
T34 event at the 2014 Asian Para Games. Much 
like his medal-winning teammates, he also won 
the gold medal in the T34 100m and 200m events 
in Beijing during IPC Athletics Grand Prix fixture 
earlier this year.  

Marie-Amelie Le Fur

Mohamed Al Khubaisi

Australia and Great Britain’s Stef Reid who took 
gold and silver respectively.

The rivalry between Le Fur and van Rhijn 
continued at the 2013 IPC Athletics World 
Championships in Lyon. Dutch “blade babe” van 
Rhijn proved to be too strong for Le Fur in her 
home country, beating her in both the 100m and 
200m to leave her with two silver medals. Le Fur 
finished behind another Dutch athlete Iris Pruysen 
to take silver also in the long jump.

In 2014, le Fur, who spent most of the year getting 
used to a new running blade, won the 400m 
European title in a new world record time of 
1:01.41. She also won silver in the long jump and 
enjoyed a tremendous rivalry with Great Britain’s 
Stef Reid.

Born on 18 July 1990 in Ratzeburg, Germany,
 Low gained her first major title in 2014 when
 she won the long jump T42 event at the IPC 
Athletics European Championships in Swansea, 
Great Britain.

The popular German also won 100m European 
silver and capped off a memorable season days 
later extending her own long jump world record 
with a leap of 4.60m at the IPC Athletics Grand Prix 
final in Birmingham, Great Britain.

Up until 2014, the best Low had achieved at a 
major event was three bronze medals at two 
different World Championships.

After making her international debut in 2009, Low 
won 100m bronze at the 2011 IPC Athletics World 
Championships in New Zealand.

Born on 16 May 1990 in Temora, Australia, Scott 
Reardon took up para-athletics in 2008 at the 
age of 18. Having lost his leg in 2002, Reardon 
originally pursued his first love of water skiing, 
winning world titles in 2007 and 2009.

He began to take para-athletics more seriously 
in 2010 when he received a scholarship to the 
Australian Institute of Sport for running. Coached 
by Iryna Dvoskina, the Ukrainian who has led 
fellow Australian Evan O’Hanlon to world and 
Paralympic titles, Reardon performed well at his 
first Paralympic Games in London. In the Olympic 
Stadium he won 100m silver in a personal best 
time of 12.43, just 0.03 seconds behind Germany’s 
gold medallist Heinrich Popow. He recorded 
another personal best in the 200m, however, his 
time of 26.03 placed him fourth just outside of the 
medals.

Reardon made history at the 2013 IPC Athletics 
World Championships in Lyon, France, when he 
tied for gold with Popow in a thrilling race which 

Vanessa Low

Scott Reardon

At London 2012 she failed to podium, 
finishing sixth in the long jump and fourth in the 
100m.

In 2013 she was back to form however 
taking bronze in both the long jump and 100m.

saw the two rivals clock exactly the same time. 
After 90 minutes of deliberation, judges could not 
separate the two and both were awarded gold 
medals.

Over 200m Reardon took silver behind British 
world record holder Richard Whitehead.
In 2015 Reardon will be hoping for more medals 
at the World Championships and is aiming to 
become the first T42 sprinter under 12 seconds for 
the 100m.
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Born on 15 July 1983 in Germany, Heinrich Popow 
headed into the men’s 100m T42 race at the 2013 
IPC Athletics World Championships as the hot 
favourite having broken the world record just 
days before the start of the competition. However, 
Popow knew that Australia’s Scott Reardon would 
be hot on his heels looking to steal his world title.

And so the race between the two went down as 
one of the closest in IPC Athletics history, with 
both crossing the finish line in exactly the same 
time of 12.68 seconds. The race was too close to 
call and after 1.5 hours the officials decided to 
award two gold medals.

Up until the 2011 IPC Athletics World 
Championships in New Zealand, Popow had 
always been the nearly man of track and field, a 
medal contender in many events, but never one to 
secure gold.

Luckily, that all changed in New Zealand, and the 
popular German can now call himself not just 
world champion but also Paralympic champion 
after success at London 2012.

Popow, a T42 single above-the-knee amputee 
and Ottobock ambassador, made his Paralympic 
debut in Athens in 2004 winning three bronze 
medals in the 100m (13.00), 200m (27.10) and 
long jump (5.43m).

Two years later, and it was bronze again for Popow, 
this time in the long jump at the 2006 IPC Athletics 
World Championships in the Netherlands after 
recording a leap of 5.07m.

In Beijing in 2008, gold eluded Popow again. He 
failed to medal in the long jump and could only 
manage 100m silver (12.98).

At the 2011 IPC Athletics World Championships, 
Popow finally got his hands on gold and stood 
top of the podium not once, but twice. In the 

long jump, he won a thrilling final. Leading after 
the first four rounds by just 2cm, Popow must 
have thought his chance of gold had gone in the 
penultimate round when teammate Wojtek Czyz 
leapt 6.14m to smash the Championship record. 

Popow still had one big jump left in him and at 
the very next attempt leapt 6.23m, to smash the 
record again and secure his first ever gold medal. 
Four days later, and full of confidence after his 
long jump win, Popow was top of the podium 
again this time after winning a nail-biting 100m 
final. His time of 12.56 was a new Championship 
record and just 0.04 seconds ahead of France’s 
Clavel Kayitare who took silver.

London 2012 saw Popow storm to gold in a 
thrilling 100m final (12.40) in a European record 
time, 0.03 seconds ahead of Australian Scott 
Reardon. He took bronze in both the 200m and 
4x100m T42-46 events.

Heinrich Popow

Born on 29 February 1988 in Leningrad, Russia, 
Shvetcov had a stunning 2013 season winning 
four gold medals in the T36 class at the IPC 
Athletics World Championships in Lyon, France, to 
follow-up on the hat-trick of Paralympic titles he 
won at London 2012.

The Russian only made his international debut 
in June 2012 winning three European titles in 
the 100m, 400m and 800m in Stadskanaal, the 
Netherlands.

Full of confidence, he then headed to London 
2012 and in the 100m he managed to smash the 
Paralympic record twice, first during the heats 
and then again in the final (12.08), on his way to 
gold. In the 400m he took gold in a world record 
time (53.31) before smashing another Paralympic 
record in the 800m (2:05.32) to complete an 
impressive debut Games.

At the 2013 IPC Athletics World 
Championships in Lyon, France, he was the man 
to beat and well and truly lived up to the hype. 

Born on 27 May 1985 in Cuiaba, Brazil, Prado was 
the hot favourite to dominate the T11 class in the 
British capital, having won three Paralympic and 
three world titles prior to London 2012.

His Games did not go as expected however and 
Prado had to settle for silver in the 100m and 
400m and missed out on the podium by finishing 
fourth in the 200m. The 200m was won by his 
teammate Felipe Gomes, whilst the 100m was 
won by China’s Lei Xue and the 400m Angola’s 
Jose Sayovo Armando.

Like a true champion, Prado bounced back at 
the 2013 IPC Athletics World Championships in 
Lyon, France, by retaining his 100m and 200m 
world titles.

Evgenii Shvetcov

Lucas Prado

His 100m win saw him obliterate the world record 
with a time of 11.90, whilst there were further 
wins in the 200m, 400m and 4x100m T35-38.

A year later at the European Championships in 
Swansea, he won all three sprint gold medals.

In June 2015 at the IPC Athletics Grand Prix in 
Berlin, Germany, the Russian smashed the seven 
year-old 200m T36 record by 0.20 seconds with a 
time of 24.45. He holds the world records for the 
100m, 200m, 400mand 800m.

It will be interesting to see how Prado performs in 
the year prior to a home Paralympic Games in Rio, 
especially now that the USA’s David Brown has set 
new 100m and 200m world records.
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Born on 27 September 1987 in Maceió, Brazil, 
Nascimento, who made a name for himself at 
London 2012, arrived at the 2013 IPC Athletics 
World Championships in Lyon, France, determined 
to prove that he had improved further since the 
Paralympics.

And so he did: in his first race, the 200m, he 
obliterated his world record to run the first sub 
22 seconds in his class, taking the gold medal in a 
time of 21.91. Days later, Nascimento had to settle 
for bronze in the 100m, losing out by just 0.06 
seconds to his Polish rival Michal Derus.

The Brazilian finished the Championships with a 
silver medal in the 4x100m relay, together with 
his teammates Bruno Araujo, Emicarlo Souza, and 
Alan Oliveira.

London 2012 had a little bit of everything for the 
Brazilian – medals, cartwheels, marriage proposals, 
world records and tears, lots and lots of tears. 

Competing in his second Paralympic Games, 
Nascimento’s first event at London 2012 was the 
200m T46, an event he had won silver (22.35) in at 
the 2011 IPC Athletics World Championships. In 
the heats he ran 22.27 to smash the world record 
and went even faster in the final. After storming 
to gold in a blistering time of 22.05, he pulled 
out a piece of paper and showed a message to 
the TV cameras. It was a marriage proposal to his 
girlfriend watching back home in Brazil.

Nascimento, now a crowd favourite, soon added a 
silver medal to his collection, this time in the 400m 
(49.21). His final event of London 2012 was the 
100m. In Beijing, he was a bronze medal winner 
(11.25), whilst at the 2011 IPC Athletics World 
Championships he won gold.

In the heats he obliterated the world record 
running 10.94 to go under 11 seconds for the first 
time. The final should have been a dream finish for 
Nascimento. Instead it turned into a nightmare. 
After making a superb start to lead after 40m, he 

Yohansson Nascimento

pulled his hamstring and collapsed to the ground 
in agony. He was determined to finish however.
Cheered on by 80,000 people and with floods of 
tears streaming down his face Nascimento limped 
to the finish line crossing it nearly 90 seconds 
after the other seven finalists. He may not have 
won gold, but he won the hearts of the public and 
received one of the loudest and most emotional 
standing ovations of the Paralympics.

In Doha, Nascimento will have to be on top form 
in order to defeat the challenges of Derus and 
China’s Hao Wang.

Born on 23 August 1988 in Goppingen, Germany, 
Rehm made global headlines in 2014 when a 
leap of 8.24m was good enough to win him the 
German able-bodied National Championships
and set a new para-athletics long jump T44
world record.

After not being selected for the German national 
able-bodied team for the Europeans in Zurich, 
Rehm won the IPC Athletics European title in 
Swansea, Great Britain, with a distance of 7.63m. 
He also took bronze in the 100m T44 (11.85).

The German made his international debut in 
2009 and two years later won the long jump T44 
(7.09m) world title at the 2011 IPC Athletics World 
Championships in New Zealand.

Markus Rehm

At London 2012, he again topped the podium 
in the long jump (7.35m) and won bronze in the 
4x100m T42-46 relay.

In 2013, Rehm gave an indicator of his true 
potential with a world record leap of 7.95m to win 
gold at the IPC Athletics World Championships in 
Lyon, France. Rehm extended his world record this 
year in Barcelona to 8.29m.
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Born on 6 July 1987 in Londonderry, Northern 
Ireland, Smyth – the world’s fastest Paralympian – 
was reclassified and moved from the T13 class to 
T12 in 2014, ahead of the IPC Athletics European 
Championships in Swansea, Great Britain.

The move did not affect his form however and 
the Irishman eased to gold in the 100m and
 200m to add two more titles to his already 
bulging collection.

Smyth first broke on to the scene at the 2006 IPC 
Athletics World Championships in the Netherlands 
when he won 100m (10.86) and 200m (21.83) gold. 
Two years later at the Beijing 2008 Paralympic 
Games he set new worlds records to claim gold in 
the 100m (10.62) and 200m (21.43).
A back injury ruled Smyth out of the 2011 IPC 
Athletics World Championships in New Zealand, 
however he was back to blistering form at London 
2012 where he completed a unique double 
double, retaining the 100m and 200m titles he had 
won in Beijing four years earlier.

Described by his peers as one of the most 
technically gifted sprinters alive, Smyth was 

Born on 27 February 1994 in Russia, Andrey 
Vdovin announced himself onto the world stage 
at the 2013 IPC Athletics World Championships in 
Lyon, France, by winning three gold medals in the 
T37 class.
Vdovin swept away his opponents in the 100m 
T37 in a world record time of 11.48, and did the 
same in the 200m, breaking another world record 
in 22.77. His third gold came in the 4x100m Relay 
T35-38 to cap an impressive introduction for the 
young athlete to the world stage.

The sprinter showed his qualities again in 2014 
winning the 100m, 200m and 400m European 
titles in Swansea, Great Britain. In winning 400m 
gold, Vdovin also broke the world record with a 
time of 50.91.

Jason Smyth

Andrey Vdovin

unbeatable in London’s Olympic Stadium winning 
two golds and setting three world records. In 
the 100m heats he ran 10.54 to break his own 
world record. He then went even faster in the 
final recording 10.46 to stand top of the podium. 
Although unable to break his own world record in 
the 200m heats, Smyth did not disappoint in the 
final running 21.05 to rewrite the history books 
once again.

At the 2013 World Championships, Smyth won 
100m gold with a new Championship record 
(10.61), while he equalled his world record from 
London 2012 in the 200m (21.05) to take top spot.

In 2015 he will be eager to win once again world 
titles in Doha, Qatar, and set new world records in 
the T12 class.

He is a product of the Specialised Children’s Youth 
Sport School of Olympic Reserve Zarya, Russia, 
and also holds the title of Candidate of Master of 
Sport in Russia.

Born on 22 October 1991 in Monnickendam, 
Netherlands, Van Rhijn has been in blistering form 
in 2015 lowering her own 100m T43 record twice 
and smashing her 200m best three times.

Born without lower legs, van Rhijn has quickly 
become the world’s fastest female leg amputee 
and one of the biggest names in Paralympic sport.

Her first major international appearance was at the 
2012 IPC Athletics European Championships in her 
home country. She took 100m (13.62) and 200m 
(26.98) gold and was labelled with the nickname 
‘the Blade Babe’ after her striking good looks.

At London 2012, van Rhijn was the only T43 
(double below knee amputation) to participate 
in the 100m and 200m T44 (single below knee) 
finals. In the 100m heats she (13.27) broke the 
T43 world record and in the final had to settle for 
silver (13.32) behind France’s Marie-Amelie le Fur 
(13.26) in gold. She was not to be defeated in the 
200m however and stormed to gold in a T43 world 
record time of 26.18.

As a result of her glorious achievements in 2012 
she was crowned disabled athlete of the year 2012 
in the Netherlands in a ceremony broadcast live 
on Dutch television.

Marlou van Rhijn

In 2013 van Rhijn was in blistering form. In the 
lead-up to the IPC Athletics World Championships 
she lowered her 100m world record further and 
also wrote her name in to the history books for the 
world’s fastest 400m time.

Full of confidence in Lyon, France, she won both 
the 100m (13.02) and 200m (26.74) world titles.

Van Rhijn continued to win further titles in
 2014, retaining her 100m and 200m European 
titles in Swansea, Great Britain. She also won 
400m bronze.

She will be looking to win more medals in 
2015 when she competes at the IPC Athletics 
World Championships in Doha, but it could be 
her toughest year yet with competition from 
France’s Marie Amelie le Fur and Germany’s 
Irmgard Bensusan.

Liwan Yang
Born on 18 January 1978 in Shishi, China, a 
former volleyball player, Yang took up
 para-athletics in 1996 following an accident 
which left her paraplegic.
 
Her first major international event was the Beijing 
2008 Paralympics where she finished outside of 
the medals in both the shot put and javelin. At
 her second Paralympic Games however she 
enjoyed great success, winning London 2012 
gold in both events.

In 2013 at the IPC Athletics World Championships 
in Lyon, France, she had to settle for shot put 

and javelin silver behind Russia’s world record 
holder Maria Bogacheva and Tunisia’s Hania Aidi 
respectively.

At the 2014 Asian Para Games in Incheon, South 
Korea, Yang won gold in the discus, shot put and 
javelin where she broke the world record with a 
throw of 18.45m.
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The Paralympic Movement is 
the world’s greatest display of 
athletes who dare to be tough 
and show that greatness comes 
from the effort you put in.  
See how Allianz supports those  
who dare: Paralympians.

Respect is the  
hardest medal  
to win.

Allianz, 
International
Partner of the

Marcel Hug, Wheelchair Racer
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Born on 8 June 1979 in London, Great Britain, Weir 
missed the 2014 European Championships due 
to an injury he picked up at the Glasgow 2014 
Commonwealth Games, an event he won 1,500m 
gold at.

Weir cemented his position as one of the 
greatest wheelchair racers of all time at the 2012 
Paralympics in London by winning four gold 
medals in front of a jubilant home crowd. Faced 
with a gruelling schedule that saw him complete 
nearly 60km in 10 days of competition, Weir was 
invincible, not just on the track, but also on the 
streets of London. He won gold in the 800m, 
1,500m, 5,000m and the marathon, an event he 
nearly dropped out of midway through due to 
exhaustion.

Made a Commander of the Most Excellent Order 
of the British Empire (CBE) in January 2013 for 
his achievements, Weir’s success in London will 
have surprised few. His track record at major 
competitions is exemplary. At the Paralympic 
Games in Athens in 2004, Weir, who was then 
a sprinter, won 200m bronze (25.55) and 100m 
(14.31) silver. Two years later at the 2006
 IPC Athletics World Championships in the 
Netherlands he won gold in the 100m (14.34), 
400m (48.06) and 1,500m (3:15.82). He also took 
200m (25.36) silver.

Qatari Abdelrahman Abdelqader, 27, competes 
in the shot put F34, javelin throw F33/F34 and 
discus throw F34 events. His already storied 
history includes competing in the London 2012 
Paralympic Games and winning the gold medal in 
shot put and a bronze medal in the javelin events 
at the 2014 Asian Para Games.

More recently, the para athletics star won the gold 
medal in the 7th Fazza International Athletics 
Competition in 2015. A fierce competitor, 
Abdelqader is currently ranked first in the world 
in shot put after setting a new world record of 
10.68m at the GCC Para-Athletics Championships 
2015 in Doha, and shows much promise for the 
World Championships. 

David Weir

Abdelrahman Abdelqader

In Beijing he took home gold in the 800m 
(1:36.61) and 1,500m (3:10.34), 400m silver (46.02) 
and 5,000m bronze (10:23.03). When Switzerland’s 
Marcel Hug took all of his world records in 2010, 
critics saw it as a loss of form. The fact was that 
Weir was also getting faster; it was just that Hug 
was that little bit quicker.

Despite a shoulder injury, Weir silenced his 
doubters at the 2011 IPC Athletics World 
Championships in Christchurch, New Zealand. He 
won gold in the 800m (1:37.28), 1,500m (3:10.93) 
and 5,000m (10:48.43), finishing ahead of Hug in 
silver medal position each time.

In Weir’s absence in 2013, Hug claimed five 
world titles and followed it up in 2014 with three 
European gold medals.

The rivalry between the two will be one of 
the highlights of Doha 2015, and Weir will be 
determined to maintain his 100 per cent record 
over Hug in major Championships.

Biographies of all athletes can be found here:
http://www.paralympic.org/athletics/
athletes/biographies

Full list of all Ones to Watch athletes is available here:
http://www.paralympic.org/doha-2015/athletes

If you want to learn more about IPC Athletics world records, please 
visit this website: 
http://www.paralympic.org/athletics/records

48

 DOHA 2015 | MEDIA GUIDE



DOHA 2015 | MEDIA GUIDE

PARTICIPATING
 COUNTRIES

5

51IPC Athletics World Championships Doha 201550

 DOHA 2015 | MEDIA GUIDE



Algeria ALG

Angola ANG

Argentina ARG

Australia AUS

Austria AUT

Azerbaijan AZE

Bahrain BRN

Belarus BLR

Belgium BEL

Bermuda BER

Brazil BRA

Bulgaria BUL

Cameroon CMR

Canada CAN

Cape Verde CPV

Chile CHI

People's Republic of China CHN

Colombia COL

Croatia CRO

Cuba CUB

Cyprus CYP

Czech Republic CZE

Denmark DEN

Egypt EGY

Estonia EST

Finland FIN

France FRA

Germany GER

Great Britain GBR

Greece GRE

Hong Kong, China HKG

Hungary HUN

Iceland ISL

Indonesia INA

Islamic Republic of Iran IRI

Iraq IRQ

Ireland IRL

Italy ITA

Jamaica JAM

Japan JPN

Jordan JOR

Kazakhstan KAZ

Kuwait KUW

Latvia LAT

Libya LBA

Lithuania LTU

Luxembourg LUX

Macao MAC

Malaysia MAS

Mauritius MRI

Mexico MEX

Republic of Moldova MDA

Mongolia MGL

Montenegro MNE

Morocco MAR

Mozambique MOZ

Namibia NAM

Netherlands NED

New Zealand NZL

Nicaragua NCA

Nigeria NGR

Norway NOR

Pakistan PAK

Panama PAN

Papua New Guinea PNG

Philippines PHI

Poland POL

Portugal POR

Qatar QAT

Russian Federation RUS

Rwanda RWA

Saudi Arabia KSA

Senegal SEN

Serbia SRB

Slovakia SVK

Slovenia SLO

South Africa RSA

Spain ESP

Sri Lanka SRI

Sweden SWE

Switzerland SUI

Syrian Arab Republic SYR

Chinese Taipei TPE

Thailand THA

Trinidad & Tobago TRI

Tunisia TUN

Turkey TUR

Ukraine UKR

United Arab Emirates UAE

United States of America USA

US Virgin Islands ISV

Uzbekistan UZB

Venezuela VEN

Vietnam VIE

*The above list includes the countries that had 
confirmed their participation till date of printing.
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SUHAIM BIN HAMAD 
STADIUM - QSC

6

WCs have been strategically placed throughout 
the venue and several small ramps are situated 
around the stadium to ensure it is fully accessible 
to all. 

Outdoor facilities:
• football training ground
• handball court
• basketball court
• volleyball court
• tennis court
• athletics track

Indoor facilities:
• 1,000 people adjustable stands and 80  

 VIP stands
• volleyball courts
• basketball court
• handball court
• squash hall with two courts
• table tennis hall

Founded in 1961, the Qatar Sports Club (QSC) is 
a multi-purpose sports facility that is well known 
for its homonymous football team that competes 
in the Qatar Stars League. The QSC’s Suhaim Bin 
Hamad Stadium hosted the Opening and Closing 
ceremonies for the 3rd West Asian Games in 
December 2005. The main stadium and the indoor 
hall were used for the 15th Asian Games in 2006 
and the 12th Arab Games in 2011. 

The QSC was also one of the five football venues 
during the AFC Asian Cup in 2011. Additionally, 
the Suhaim Bin Hamad Stadium has been the 
home of the IAAF’s Qatar Super Grand Prix and the 
IAAF Diamond League since its inception.

Adjacent to the 15,000-capacity stadium is an 
additional eight lane warm-up track which is 
frequently used by the Al-Sadd and Al-Arabi Clubs. 
This track will be used as a training venue during 
the IPC Athletics World Championships.

The iconic stadium has been transformed into one 
of the most accessible sports arenas in Qatar. It 
contains four platform lifts which enable athletes 
and spectators to easily access the higher levels of 
the stadium. 

Numerous other improvements have been 
implemented including a platform lift for the VIP 
area, and wheelchair ramps for the VVIP, media 
and anti-doping areas in the stadium. Portable 
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FACTS & FIGURES
7
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NON-COMPETITION
 VENUES

8
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MEDIA SERVICES & 
OPERATIONS  

9

9.1 Accreditation

i. Main Accreditation Centre (MAC)

Media will pick up their accreditation cards at the 
Main Accreditation Centre (MAC) located at Qatar 
Sports Club.

All participants must personally collect their 
accreditation cards, accompanied by either a valid 
passport or GCC ID.

The MAC will be operational from 17-31 October. 

Operating hours will be as follows: 

During soft opening:  
•  17-18 October: 10:00 to 17:00 

During official opening: 
• 19-21 October: 09:00 - 19:00
• 22-31 October: 08:00 - 00:00
• 1 November: 10:00 - 13:00
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All media representatives require accreditation 
cards to enter the championships venue and the 
designated media areas. Media representatives 
should always wear their accreditation card, where 
it can be clearly seen by security staff at all times. 
An accreditation card is not transferable and only 
accredits the individual it is issued for. Misuse of 
accreditation cards will result in cancellation of 
accreditation. 

iii. Accreditation categories

ii. Accreditation cards

iv. Accreditation zoning

The venue is divided into various accreditation 
zones. In accordance with LOC procedures, 
zone access privilege is assigned to each 
accredited category on the basis of the minimum 
requirements needed to perform that role.

v. Media & Broadcasting zones

Within the competition venue, Zone 4 includes 
the following areas for accredited media:
 a. Main media centre
 b. Press conference room
 c. Photo platform (with supplemental  
 accreditation device only)
 d. Photo positions infield (with   
 supplemental accreditation
  device only)
 e. Media tribunes
 f. Mixed zone and 
 g. General spectators’ areas.

Zone 5 for rights-holding broadcasters includes 
the TV Compound.

vi. Bibs

Bibs are widely used by photographers and 
broadcasters. They are numbered, strictly 
personal and they cannot be replaced in case 
of loss. They are separated into different colour 
categories according to the client group they 
represent. PHOTO and POOL bibs will be issued 
to photographers as part of their standard 
registration procedure at the Main Media Centre. 

vii. Lost, damaged and stolen 
accreditation cards procedures

If an accreditation card is lost or damaged, a new 
one can be re-issued, as follows:
The individual concerned must make a written, 
signed declaration countersigned by an 
authorised representative from the Organising 
Committee.

A lost or damaged accreditation card will be 
cancelled in the accreditation system, and a lost 
accreditation card will not be reactivated even if 
found at a later date.

A lost accreditation card will be 
re-issued no sooner than 24 hours after 
notification has been submitted. Re-issue will 
take place at the Main Accreditation Centre (MAC) 
located at Qatar Sports Club. 
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9.2 Transportation

During the championships, all accredited media 
will receive two (2) primary transport services:

a. An airport-to-media accommodation service, 
which during arrival dates will connect the 
airport with the official media hotels, and during 
departure dates will connect the official media 
hotels with the airport.

b. A media accommodation-to-competition 
venue, which will connect the media hotels 
and the championships’ venue. Shuttle buses 
will leave approximately every 45 minutes from 
hotels to the competition venues and every 60 
minutes to the training venues, but for more 

information and details please contact the 
transport accommodation desks situated at the 
hotel lobbies.

Additional services

Shuttle buses will be available between 
competition venue and training venue according 
to the training schedule.

There will be dedicated media parking spaces at 
the competition venue.

Media representatives are free to park at the 
spectators’ parking.
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MAIN MEDIA 
CENTRE  

10

The Main Media Centre (MMC) is located at the 
Qatar Sports Club, designed and fully equipped to 
facilitate the needs of the media representatives.

All accredited media will have access to the MMC.

Password protected Wi-Fi Internet access will be 
available free of charge in all media areas.

Operational period:  

Soft opening: 
17-18 October 2015

Official opening: 
19 October-1 November 2015  

Operating hours:  

During soft opening:  
• 10:00 to 17:00 

During official opening: 
• 19-21 October: 09:00 - 19:00
• 22-31 October: 08:00 - 00:00
• 1 November: 10:00 - 13:00

71IPC Athletics World Championships Doha 201570

 DOHA 2015 | MEDIA GUIDE



Main Media Centre floor plan
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MEDIA
OPERATIONS 1

MEDIA
OPERATIONS 2

MMC consists of the following areas:

10.1 Media Workroom

The workroom for the accredited media offers 108 
workstations available on a first come first served 
basis. 100 cabled (LAN) 
Internet connections, as well as 5 PC terminals 
with password protected Internet access will be 
available for journalists and photographers in the 
media work area, in order to edit and transmit 
their articles and images. 

The pigeon-hole system will provide all the sport 
specific information (start lists, flash quotes, 
results, statistical information, press releases, 
general information, etc.) in a quick and efficient 
manner. Dedicated lockers will also be at the 
medias’ disposal in order to store all equipment. 
Locker keys may be collected from the Media
Help Desk.

The Media Help Desk at the entrance of the Media 
Workroom will provide support on client service 
matters, general information, media specific 
information, lost & found service, as well as
way-finding support in and outside the venue.

10.2 Media Lounge Area

The Media Lounge area in the Media Workroom 
will offer catering services to the media 
Complimentary coffee, tea and juices will be 
available throughout the day during competition 
hours.

10.3 Media Tribune

The Media Tribune is composed of 70 tabled and 
75 non-tabled positions overlooking the Field of 
Play. The tabled positions will be fully equipped 
with the respective technological devices (TV Sets 
receiving the competition feed, LAN ports, power 
outlets) in order to provide the best working 
conditions for the media representatives. Media 
volunteers will be dedicated to distribute all the 
relevant printed materials and reports (results
and flash interviews) within minutes of the 
events’ conclusion.

10.4 Mixed Zone

The Mixed Zone is located beside the Field of 
Play, giving the opportunity to the journalists to 
interview the athletes a few minutes after the 
competition. The dedicated staff will carefully 
coordinate access to this sensitive area and will 
follow strict priority procedures. The Mixed Zone 
will be easily accessible both from the Media 
Tribune and the Media Workroom.

10.5 Press Conference Room

The Press Conference Room is located in the 
Media Workroom. Seating up to 150 people 
and equipped with password protected Wi-
Fi connection, it will host press conferences 
in exceptional cases.
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Both infield and outfield broadcasters will be 
required to wear a bib as a supplementary 
accreditation device while shooting.

A broadcasters rehearsal will be held at the 
Qatar Sports Club on 20 October at a time to be 
confirmed. 

The TV Compound is situated in an open air space 
attached to the end of the Mixed Zone at the 
Qatar Sports Club. It will be the temporary home 
for the Host Broadcaster and the Rights-holders’ 
TV production facilities as well as the satellite 
uplinks. 

Fenced and secured with adequate lighting and 
power, it will ensure a smooth operation covering 
all multilateral and unilateral needs.

Photo positions

Photo positions have been strategically 
identified, securing prime locations for accredited 
photographers to capture the athletes in action. 
Photo positions, infield and outfield, are designed 
to give the photographers the best shooting view 
of the Field of Play.

Broadcasters’ facilities & TV 
compound

Rights holding broadcasters will have access to 
commentary positions in the tribune, equipped 
with TV monitors and CIS terminals (if booked 
through the rate card) and can use all other venue 
media facilities and workroom.

Broadcasters will also have access to 
reserved positions in the Mixed Zone.
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Map of Media Areas Map of Media Sites
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REGULATIONS
11

Regulations for non-rights holding 
broadcasters

Non-rights holding broadcasters (ENR) are able to 
access Zone 4 - Media Areas 
(non-broadcast areas). Listed below are the areas 
where ENRs have access:

a. Media Workroom
b. Media Lounge
c. Media Tribune - Media Seats
d. Mixed Zone/Press area
e. Press Conference Room
f. Media Parking

Please note that ENRs are allowed to be in the 
Mixed Zone/press area, on a first come first served 
basis. They are allowed to use a camera only in 
the Press Conference Room and they are allowed 
in the Mixed Zone with a camera as long as they 
don’t have the Field of Play in the background. 

ENRs are allowed to watch the competition from 
the Media Tribune or/and media seats but they 
cannot have cameras with them. Only the Host 
Broadcaster and TV rights-holders, with the 
respective special camera sticker, are allowed to 
shoot the Field of Play and the Championships.

ENRs will have to sign an Undertaking Form when 
they pick up their accreditation.
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 PHOTO SERVICES
12

Every effort has been made to secure the best 
possible photo positions around and as close as 
possible to the Field of Play, allowing accredited 
photographers to capture the athletes in action. 
Infield and outfield photo positions are designed 
to give photographers the best shooting view 
of the Field of Play, without interfering with the 
sightlines of officials, broadcasters and spectators.

Photo Services staff will manage the photo 
positions, supervise their smooth operation and 
support photographers at all times.

12.1 Photo Positions (Outfield)

A head-on 4-row platform, facing the finish line, 
will be available on a first come first served basis.

A free circulation path around the track, up to the 
start of the 100m, will also be available.

12.2 Photo Positions (Infield)

A very limited number of infield photo positions 
will be provided. Access to the infield will 
be determined only by the LOC and the IPC. 
In principle, access is granted only to Pool 
photographers. Namely:

i. Photographers representing the recognised 
world news agencies
ii. The official IPC photographers
iii. The official LOC photographers
iv. Getty Images photographers.

A certain number of additional pool bibs will be 
available each day, distributed through the LOC in 
consultation with IPC.
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12.3 General Guidelines

Access to all outfield photo positions is on a 
first come first served basis. Photographers are 
not allowed to reserve any spot on the photo 
positions. However, Pool photographers retain 
the right to reserve any prime photo positions in 
accordance with the Photo Manager.

The use of flash during competition is strictly 
prohibited. It is allowed during Medal 
Ceremonies instead.

Photographers are allowed to work from any 
empty spectator seat, provided that they do not 
obstruct other spectators’ sightlines. However, 
they must vacate the seat immediately when the 
ticket holder arrives.

Pool photographers will be given the absolute 
priority to any outfield photo position and they 
will be also granted continuous access to the 
infield. Cabled Internet, where available, is for 
the exclusive use of the Official and the Pool 
photographers. However, in case these cables are 
not used, it is at the discretion of the Venue Photo 
Manager to allow non-Pool photographers to use 
them. 

Any requests for installation of remote cameras 
must be approved well in advance by the Venue 
Photo Manager and the Competition Manager.

Photographers are kindly requested to refrain 
from eating in photo positions.

A smart standard of dress or outfit should be worn 
at all times.

12.4 Specific Regulations

Photographers are allowed to access the outfield 
photo positions at any time. The 100m straight 
line is a no-go zone at all times.

Pool photographers can cross the track to access 
the infield only when there is no on-going track 
event.

Pool photographers operating in the infield must 
never interfere with the competition and they 
must always be mindful of broadcasters’ sightlines.  

12.6 Photo Briefing

A photographers’ briefing will be held in the 
Main Media Centre on 22 October, at a time to be 
confirmed.

 All photographers are kindly requested to attend 
this briefing, in order to be informed about rules, 
regulations and photo positions.

12.5 Supplementary Accreditation 
Devices

Photographers will be issued a bib to be worn 
with a valid accreditation card at all times, in order 
to get access to Photo Positions.

Bibs are numbered and are unique, and will 
be issued to photographers at the Main Media 
Centre. 

There are two categories of bibs:

IPC Athletics 
      World Championships

POOL
01

PA
N

TO
N

E 
29

9C
 

IPC Athletics 
      World Championships

PHOTO
01

PA
N

TO
N

E 
W

H
IT

E 

i. Pool photographer, in light blue colour (marked as 
POOL). To be worn by all Pool photographers allowed 
access to the infield.

ii. Photographer, in white colour (marked as PHOTO). To 
be worn by all non-Pool photographers.”
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Map of Photo Positions
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ADDITIONAL
 INFORMATION

13

13.1 News Service and Media       
           Platforms

The goal of the News Service Team is to keep 
the accredited media informed about the 
IPC Athletics World Championships. They 
will publish valuable news reports such as 
flash quotes, previews, reviews and articles 
of general interest on the official website, 
which will also be sent to all accredited 
media via email and uploaded to the official 
site of the competition www.ipc-athletics.
com.  

13.2 Useful Webpages

• www.doha2015.org

• www.ipc-athletics.com

Official Results and competition 
schedule: 

• www.doha2015.org/schedule-results

• www.facebook.com/IPCAthletics

• www.twitter.com/IPCAthletics 

• www.instagram.com/paralympics

Important hashtags: 
#Doha2015 
#RoadToRio
#BeyondIncredible

Livestream: 
• www.ParalympicSport.TV
• www.doha2015.org

13.3 Catering

Catering services will be available for the 
media representatives in the Main Media 
Centre during competition hours, offering 
tea, coffee, juices and snacks.

13.4 Medical and First Aid

A dedicated nurse will be available during 
operating hours inside the Main Media 
Centre and a First Aid Station will be situated 
near the spectators’ entrance, with doctors 
and medical staff ready to assist and offer 
their services when needed. 

In case anyone is in need of medical 
assistance, he should contact the Media 
Help Desk in the MMC or refer to the Medical 
Station.

Several teams of first aiders will be situated 
all over the competition and training venues 
to cover any incident occurs with the 
spectators, officials, athletes etc.

For an emergency, contact 999 if you are 
outside the training or competition venues 
or hotel accommodation. 
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14.1 Key Facts

Official name: State of Qatar
Area: 11,571 km2 
Population: 1,699,435 (2010 census)
Capital City: Doha
Main Towns: Al Wakra, Al Rayyan, Al Khor,
Dukhan, Mesaieed, Ras Laffan, Industrial 
City, Al Shamal, Umm Salal
Official Language: Arabic, English is widely 
spoken
Local Time: GMT +3 hours
National Day: 18 December
National Sport Day: Every second Tuesday 
of February

 PRACTICAL INFORMATION 
ABOUT QATAR

14
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Doha is the capital of the State of Qatar and its 
fastest growing city. 

The central location of the booming metropolitan 
city helps it serve as a regional and international 
hub for commerce, culture, and sport.  The 
population is wonderfully diverse with 
expatriates constituting roughly 85 per cent of 
Doha’s population, giving the city an enriching 
cosmopolitan feel. 

The overall personality of Doha is characterised 
by a blend of the modern with the traditional. 
This can be seen across the city, with traditional 
dhow fishing boats moored opposite gleaming 
skyscrapers and lively street markets just a stone’s 
throw from vast shopping malls. This gives 
Doha a distinctively exotic touch and makes the 
city fascinating to visit, as contradictions and 
contrasts wait around every corner. There is no 
better example of this than Souq Waqif, the main 
traditional market in the city centre which dates 
back at least a hundred years and was renovated 
in 2006 maintaining its architectural heritage. 
In one moment a visitor can be bargaining with 
a trader for a small bag of frankincense, then 
moments later be sipping a cappuccino at an 
international coffee shop.

Doha is also a city of culture, home to several 
world-leading museums, with more on the way. 
The most famous of these is the magnificent 
Museum of Islamic Art, Doha’s iconic signature 
building, whose I.M. Pei-designed lines take 
pride of place at the centre of Doha’s Corniche 
waterfront. 

For those with an adventurous spirit there is 
plenty to see and do outside Doha. Qatar’s 
563km-long Arabian Gulf coastline offers diverse 
landscapes suitable for all kinds of activities 
from boating and fishing, to kayaking through 
mangrove swamps, to kite-surfing beside white-
sandy beaches. No trip to Qatar is complete 
without a 4x4 dune-bashing safari in the country’s 
breath-taking southern desert. 

You can enjoy the glorious desert sunset and 
end the day with a moonlit barbeque under the 
stars. Doha is also, of course, a city of sport, host 
to numerous major world sports events and 
consequently equipped with a vast array of world-
class sports facilities. For visitors to Doha, a city of 
diversity, energy and beauty awaits.
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Welcome to our expanding network
Award-winning service and hospitality awaits you  
on-board one of the youngest fleets in the skies.  

With comfortable seating, delectable cuisine and over 
2,000 in-flight entertainment options, you will experience 
a flight experience like no other. Fly with Qatar Airways 
and enjoy convenient connections to more than 150 
destinations worldwide, via Doha.

World’s 5-star airline. 

qatarairways.com

Now flying to over  
150 destinations worldwide.

14.2 Major attractions

i. Souq Waqif and the Gold Souq
As soon as you set foot in Qatar’s first Souq, the 
vibrant atmosphere overwhelms you. A unique 
environment in the very heart of Doha, Souq 
Waqif is an authentic cultural oasis that has 
succeeded in reviving its historical past.

Opening hours are usually 9:00 or 10:00 to 13:00 
and then 16:00 to 22:00. On Fridays, shops open in 
the afternoon.

Located near Souq Waqif, off Al Ashat Street, 
the Gold Souq sells locally-made and imported 
21 carat gold jewellery. It might not be the gold 
colour you are used to but it is of high quality: all 
the gold in Qatar is tested and marked, sold by 
weight according to the price of gold that day. 

Opening hours: 19:00 to 13:00 and then 16:00 to 
22:00.

92

 DOHA 2015 | MEDIA GUIDE



iii. Mathaf: Arab Museum of Modern Art

The museum hosts exhibitions, programmes 
and events that explore and celebrate art by 
Arab artists and offer an Arab perspective on 
international modern and contemporary art. It is 
an inspiring space for dialogue and scholarship 
about modern and contemporary art in the 
region, the Arab diaspora, 
and beyond.
The Museum is located in a converted school 
building on the edge of Education City, off Al 
Luqta Street, Doha.

Tel: +974 4402 8855. 
It is open Saturdays to Thursdays from 11:00 to 
18:00 and closes on Mondays. Opening hours on 
Fridays are from 15:00 to 21:00. Entry is subject to 
each exhibition.

iv. Katara Cultural Village

Completed in 2008 and officially opened in 2011, 
Katara Cultural Village is the largest and the most 
multi-dimensional cultural project in Qatar. 

With theatres, concert halls, exhibition galleries, 
restaurants and state-of-the-art facilities, Katara 
is a world leader for multi-cultural activities and 
embodies the spirit of Doha where cutting-edge 
modernity melds into tradition. Its amphitheatre, 
with a seating capacity of 5,000 people, will 
provide a unique and dramatic stage for the 
Opening Ceremony, which will showcase 
Qatar’s cultural heritage and start the World 
Championships on a stunning high note.

ii. Museum of Islamic Art

Under the leadership of the Chairperson, H.E. 
Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al 
Thani, the Museum of Islamic Art (MIA) is the 
flagship project of Qatar Museums 
Authority. Representing the full scope of Islamic 
art, the MIA collection features 
manuscripts, ceramics, metal, glass, ivory, textiles, 
wood and precious stones. Collected from three 
continents – including countries across the Middle 
East and reaching as far as Spain and China – the 
Museum’s artworks represent the diversity of the 
Islamic world and date from the 7th through the 
20th centuries.

Located on Doha’s Corniche, the Museum was 
designed by noted architect I.M. Pei, who was 
inspired by elements of classic 
Islamic architecture. On the 5th floor, IDAM, an 
Alain Ducasse restaurant, offers a sumptuous 

dining experience of French Mediterranean 
cuisine, with an Arabic twist. Adjacent to the 
Museum is MIA Park where you can participate in 
activities, rent bicycles and paddleboats, or just 
gaze at the Doha skyline from the best vantage 
point in the city. The Museum Café and Park Kiosk 
are ideal spots to relax and enjoy gourmet food, 
free wireless internet and amazing views.

The MIA is located on Corniche Street, Doha Port. 
Tel: +974 442244 44.

It is open Sundays to Wednesdays, from 10:30 to 
17:30. Closed on Tuesdays. 
Thursdays and Saturdays it opens from 12:00 
to 20:00, Fridays from 14:00 to 20:00. Last 
admission is 30 minutes before closing. 
Free entry.
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14.3 Code of Conduct

Qatar is an Islamic country and as a courtesy, 
visitors should dress modestly. Swimwear is 
acceptable on private 
beaches or at private pools but should not be 
worn around town. Public displays of affection 
between men and women are discouraged, and 
if deemed to infringe on moral values can be a 
punishable offence.
Alcohol may be purchased and 
consumed only on licensed 
premises. Drinking and driving is a serious offence 
and the country has zero tolerance towards drugs.

14.4 Shopping

In addition to the Souqs, or 
traditional markets, where 
visitors can shop for
 handicrafts, Doha has a variety of modern 
shopping malls that offer a broad range of stores 
selling everything from tourist 
favourites such as gold 
ornaments to international brands and 
consumables. All major international credit cards 
are accepted at most stores and restaurants in the 
shopping malls, although smaller establishments 
and traditional shops (like in Souq Waqif ) accept 
only cash. Shopping hours are generally Saturday 
to Thursday from 9:00 to 12:00 and 16:00 to 
19:00 or later, with the malls open until 22:00. 
Most shops are closed on Friday morning, the 
traditional day off for most establishments.

14.5 Getting Around

Taxis are widely available, and can be clearly 
distinguished by their turquoise colour. In 
addition, all the city’s top hotels are serviced by 
an additional fleet of unmarked sedans. While 
they often tend to run at prearranged rates, many 
of them have taxi-metres too, which are hidden 
discreetly in the driver’s rear-view mirror.

14.6 Currency

The Qatari Riyal (QAR) is the official currency of the 
State of Qatar. Each Qatari Riyal is divided into 100 
dirhams. Notes in circulation are in denominations 
of 1, 5, 10, 50, 100 and 500. Coins worth QAR0.50 
(fifty dirhams) and QAR0.25 are legal tender but 
are rarely used. It is customary to round off to the 
nearest whole number. The exchange rate is fixed 
at 1 USD = 3.65 QAR

14.7 Local Time

GMT +3 hours

*Qatar does not use daylight 
saving time.

Electricity is provided at 240 volts at 50 hertz. Wall 
sockets are square with three pins. All hotels can 
assist you by providing socket adaptors for your 
electrical appliances.

14.8 Important Telephone Numbers
 
Emergency number: 999

Ministries and governmental departments 
Ministry of Foreign Affairs – 4011 1111
Ministry of Internal Affairs – 4433 0000
Foreign Media Section – 4484 7777
Radio and TV Authority – 4489 4444

Telephone assistance
Telephone Assistance (Local) – 111
Local Directory Inquiries – 180
International Calls Inquiries – 150
Speaking Clock (Arabic/English) – 141/ 140

Airport
General Airport Inquiries – 4465 6666
Flight Information – 4465 6516
Passports Department – 4465 6490
Customs – 4462 1034

Medical
Al Ahli Hospital – 4489 8888
Doha Clinic – 4438 4333
Hamad Hospital – 4439 4444
Qatar Medical Centre – 4444 0606
Queen Dental Centre – 4493 2888

Banks
QNB – 4440 7777
HSBC Qatar – 4442 4722
Standard Chartered Bank – 4465 8555
The Commercial Bank Qatar – 4449 0000

Taxi services
Karwa – 4458 8888
Airport Limousine – 4462 6858
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Courtesies and Responses

Peace be upon you Assalam alakum

Hello Marhaba

How are you? Kaif haalak

Thank you Shukran

Please Min fadlak

Sorry Muta’assef

Not at all Afwan

Congratulations Mabrook

Look! Shuff!

Where is…? Wain?

Stop! Waqif!

Go! Imshi!

Let’s go! Yalla!

Finished Khallas

Directions and Explanations

How much is it? Kam qeemtah?

Newspaper/Book Jareeda/Kitaab

Map of Doha Khareetat al-Doha

Bank Masraf

Restaurant Mataam

Toilets Hammam

Shopping and Dining Out

Travel

I want a taxi Areed taxi

How much is the taxi? Kam al-ijaar?

Take us to the airport Kh’uzna ilal-matar

Police Al Shortah

Please help me Se’edni low samaht

I need a doctor Areed tabeeb

I need a hospital Areed musteshfa

Pharmacy Saydaleya

There’s a fire Aku narr

Emergencies
14.9 Useful Expressions

Although English is widely spoken and understood, having a basic understanding of a few 
key Arabic phrases is often useful. Below are some basic words and expressions:



Sponsors Map of Doha showing venues الرعاةملحق
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Courtesies and Responses التحية والرد عليها

Peace be upon you السالم عليكم
Hello مرحبًا

How are you? كيف حالك

Thank you شكراً

Please من فضلك
Sorry آسف

Not at all ًعفوا

Congratulations مبروك

Look! انظر !
Where is…? أين؟

Stop! قف!

Go! اذهب! 

Let’s go! لنذهب!
Finished انتهى

Directions and Explanations التوجيه والتوضيح

How much is it? كم قيمته؟
Newspaper/Book جريدة / كتاب

Map of Doha خريطة الدوحة

Bank مصرف

Restaurant مطعم
Toilets حمام

Directions and Explanations

Travel

I want a taxi أريد تاكسي
How much is the taxi كم ا�جرة؟

Take us to the airport خذنا للمطار

Police الشرطة
Please help me النجدة!

I need a doctor أريد طبيبًا

I need a hospital أريد مستشفى

Pharmacy صيدلية
There’s a fire هناك نار

Emergencies

التسوق والعشاء الخارجي

السفر

الطوارئ

14.9 تعبيرات مفيدة

مع أن اللغة اإلنجليزية يتم التحدث بها وفهمها 
على نطاق واسع داخل الدولة، إال أنه يفضل 

معرفة بعض الكلمات والعبارات القليلة باللغة 
العربية للفائدة.

فيمايلي بعض الكلمات والعبارات األساسية:



14.3 قواعد السلوك
قطر هي دولة إسالمية، والتزامًا بالقواعد السلوكية للدولة، 
يجب على الزائرين ارتداء المالبس المحتشمة. يسمح بارتداء 

مالبس السباحة فقط في الشواطئ الخاصة وحمامات 
السباحة الخاصة، ولكن ال يجوز ارتداؤها وسط المدينة. فالظهور 

الذي يعرض اإلثارة بين الرجل والمرأة غير مقبول، وفي حالة 
اعتباره انتهاكًا للقيم األخالقية، فإن القانون يعاقب عليه.
يمكن شراء المشروبات الكحولية وتناولها في األماكن 

المرخصة لذلك. وتعد القيادة تحت تأثير الكحول يعد جريمة 
خطيرة، كما أن الدولة ال تتسامح نهائيًا تجاه المخدرات.

14.4 التسوق
باإلضافة إلى االسواق، أو األسواق التقليدية، حيث يمكن للزوار 

شراء المصنوعات اليدوية، فإن الدوحة بها مجموعة متنوعة 
من مراكز التسوق الحديثة التي تقدم مجموعة واسعة 

من المتاجر التي تبيع كل األشياء التي يفضلها السائح مثل 
الحلي الذهبية للعالمات التجارية واالستهالكية الدولية. تُقبل 

جميع بطاقات االئتمان الدولية الرئيسية في معظم المتاجر 
والمطاعم في مراكز التسوق، غير أن المؤسسات الصغيرة 

والمحالت التجارية التقليدية )كما هو الحال في سوق واقف( 
تقبل النقد فقط. ساعات التسوق بشكل عام من السبت إلى 

الخميس من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهراً ومن 
الرابعة عصراً حتى السابعة مساءاً أو في وقت متأخر عن ذلك، 
أما مراكز التسوق الكبيرة فمفتوحة حتى العاشرة لياًل. وتُغلق 
معظم المتاجر صباح الجمعة، وهو اإلجازة األسبوعية لمعظم 

المؤسسات.

14.5 التجول داخل الدولة
سيارات األجرة متوفرة على نطاق واسع، ويمكن تمييزها 
بوضوح من خالل اللون التركوازي. عالوة على ذلك، يمكن 

الوصول إلى كافة الفنادق المتميزة بالمدينة من قبل أسطول 
إضافي من سيارات السيدان، وال تحمل عالمات مميزة. في 

حين أنه يتم تشغيلها غالبا خالل رحالت معدة مسبقًا، وكثير 
منها لديها عداد أجرة أيضا، والتي قد تخبأ سرا في مرآة الرؤية 

الخلفية للسائق.

14.6 العملة
الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر. كل ريال مقسم 

إلى 100 درهم. والفئات المتداولة للعملة هي 1 ريال، و 5 
ريال و 10 ريال و 50 ريال و 100 ريال و 500 ريال. وهناك عملة 
معدنية بفئات 50 درهم و25 درهم، لكنها نادرة االستخدام، 

فمن المعتاد أن تقرب إلى أقرب رقم صحيح. سعر صرف 1 دوالر 
أمريكي = 3.65 ريال قطري.

14.7 التوقيت المحلي
+3 ساعات عن توقيت جرينتش

* قطر ال تستخدم التوقيت الصيفي
يتم توفير الكهرباء بفرق جهد 240 فولت، وتردد 50 هرتز. 
مقابس الكهرباء مربعة مع ثالثة فتحات. جميع الفنادق 

يمكنهم مساعدتك بتوفير محوالت مقابس لألجهزة 
الكهربائية.

14.8 أرقام هواتف المهمة

رقم الطوارئ: 999

الوزارات واإلدارات الحكومية
وزارة الشؤون الخارجية – 1111 4011

وزارة الداخلية – 0000 4433
قسم اإلعالم األجنبي -  7777 4484

هيئة اإلذاعة والتلفزيون -   4444 4489 

المساعدة الهاتفية
المساعدة الهاتفية )محلي( - 111

االستفسارات دليل المحلية - 180
المكالمات الدولية استفسارات - 150

يتحدث على مدار الساعة )عربي / إنجليزي( - 140/141

مطار
استفسارات مطار عامة – 6666 4465

معلومات الرحلة -  6516 4465
الجوازات -  6490 4465
الجمارك – 1034 4462

طبي
مستشفى األهلي – 8888 4489

عيادة الدوحة – 4333 4438
مستشفى حمد – 4444 4439
مركز قطر الطبي – 0606 4444

مركز الملكة األسنان – 2888 4493

البنوك
بنك قطر الوطن - 4440 7777  

HSBC قطر – 4722 4442
بنك ستاندرد تشارترد – 8555 4465

البنك التجاري القطري – 0000 4449

خدمات سيارات األجرة
كروة - 4458 8888

ليموزين المطار - 4462 6858
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متحف الفن اإلسالمي
بقيادة صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة 

آل ثاني، أصبح متحف الفن اإلسالمي المشروع الرائد لهيئة 
متاحف قطر. فيمثل متحف الفن اإلسالمي النطاق الكامل للفن 

اإلسالمي حيث يجمع المخطوطات والسيراميك والمعادن 
والزجاج والعاج واألنسجة واألخشاب واألحجار الكريمة التي 

تم جمعهم من ثالث قارات مختلفة بما في ذلك بلدان الشرق 
األوسط وصوال إلى إسبانيا والصين. وتمثل األعمال الفنية 

للمتحف تنوع العالم اإلسالمي منذ القرن السابع وحتى القرن 
العشرين.

وقد قام المهندس المعروف إ. م. بي بتصميم هذا المتحف 
الذي يطل على الكورنيش، واستوحى تصميمه من عناصر 

العمارة اإلسالمية الكالسيكية. ويقع بالدور الخامس من 
المتحف مطعم إدام، أحد فروع مطاعم ألين دوكاس، حيث 

يقدم أشهى األطعمة من مطبخ البحر األبيض المتوسط 
اإليطالي، مع الكعك العربي. وبجوار المتحف توجد حديقة 

متحف: المتحف العربي للفن الحديث
يقدم المتحف مجموعة من المعارض والبرامج والفعاليات

 التي تستكشف وتحتفل بفن الفنانين العرب، ونهدي منظوراً 
عربيًا حول الفن العالمي الحديث والمعاصر. ونتمنى أن 

تستخدموا المتحف كمساحة ملهمة للحوار والبحث في الفن 
الحديث والمعاصر في المنطقة والجاليات العربية في المهجر 

وما وراءها.

يقع متحف بمبنى مدرسة سابق قرب المدينة التعليمية، 
متفرع من شارع اللقطة بالدوحة.

8855 4402 974+ :ت
مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة الحادية 

عشر صباحًا حتى الساعة السادسة مساًء، ويوم الجمعة من 
الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساًء، ومغلق يوم االثنين، 

والدخول يختلف باختالف المعرض.

متحف الفن اإلسالمي حيث يمكنك المشاركة في العديد 
من النشاطات وتأجير الدراجات والقوارب، او يمكنك االستمتاع 

بمجرد النظر في أفق الدوحة حيث أفضل مكان يقع عليه نظرك 
في المدينة. وتعد مقهى المتحف وكشك الحديقة من أفضل 

األماكن المثالية لالسترخاء واالستمتاع بتناول األطعمة ذات 
المذاق العالي، ويوجد بهما إنترنت السلكي مجاني إضافة 

إلى المناظر الرائعة.
يقع المتحف بشارع الكورنيش، ميناء الدوحة.  

44  44224 974+ :ت
مواعيد العمل: األحد واالثنين واألربعاء من الساعة العاشرة 

والنصف صباحًا حتى الخامسة والنصف مساًء، ويومي 
الخميس والسبت من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثامنة 

مساًء، ويوم الجمعة من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساًء، 
ومغلق يوم الثالثاء. الدخول مجانًا، وآخر موعد للدخول قبل 30 

دقيقة من موعد اإلغالق.

الحي الثقافي كتارا
تم افتتاح الحي الثقافي كتارا في عام 2011 و تعتبر كتارا 

من اكبر المشاريع الثقافية في قطر. وتشمل كتارا العديد من 
المسارح وقاعات الحفالت الموسيقية والمعارض والمطاعم 

و أحدث المنشآت العالمية وتعتبر الحي الثقافي كتارا من 
الشركات الرائدة في العالم ألنشطة الثقافية  و تجسد روح 
الدوحة حيث يخلط اإلبداع الحديث مع التقاليد. ويتسع مدرج 

كتارا 5000 شخص و سيوفر المدرج مسرح مذهل لحفل 
االفتتاح وسوف يستعرض التراث الثقافي لدولة قطر و ستمثل 

بداية ال تصدق لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة.
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اآلن، نحّلق إىل أكرث من
150 وجهة حول العامل 

أهــًا بكــم يف شــبكة وجهاتنــا املتناميــة 
مــن حلظــة صعــودك علــى مــن رحالتنــا، ســتكون بانتظــارك خدمــات ضيافةحائــزة على جوائــز عاملية. 
 نقــدم لــك علــى مــن أســطول طائراتنــا الذي يعــد من أحدث أســاطيل الطائــرات يف العــامل مقاعد وثرية

ومأكــوالت شــهية وأكــر مــن 2000 برنامــج ترفيهــي لتســتمتع بتجربــة ســفر ال مثيــل لها.
 ســافر مــع اخلطــوط اجلويــة القطريــة واســتمتع بروابــط جوّية ســهلة وســلس عــر الدوحة إىل أكر

مــن١٥0 وجهة حــول العامل.
 

طريانــك املفضــل ذو اخلمس جنوم.

qatarairways.com

14.2 أماكن الجذب السياحي

سوق واقف وسوق الذهب
بمجرد أن تطأ قدمك أول سوق بقطر، ستشعر بنشوة صدر من 
الجو الممتع، حيث قلب الدوحة النابض، إنه سوق واقف الواحة 

الثقافية األصيلة التي نجحت في إحياء تراث الماضي. حيث 
يبدأ يوميًا من الساعة التاسعة أو العاشرة صباحًا حتى الواحدة 

ظهراً، ثم من الساعة الرابعة مساء حتى العاشرة لياًل، ويظل 
يوم الجمعة طوال اليوم.

يقع سوق الذهب بالقرب من سوق واقف بشارع علي بن عبد 
اهلل، حيث يتم بيع الذهب المصنوع محليًا والمستورد عيار 21 

قيراط. ربما يكون لونه مختلفًا عن الذهب الذي تستخدمه، 
ولكنه مصنوع بأعلى جودة: تم اختبار كافة أنواع الذهب بدولة 
قطر ووضع عالمة عليه، ويتم بيعه بالوزن حسب سعر الذهب 

اليومي. مواعيد العمل: من الساعة التاسعة صباحًا حتى 
الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة مساًء حتى العاشرة لياًل.
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الدوحة هي عاصمة دولة قطر ومركزها الرئيسي ومدينتها 
األسرع نمواً. يساعد الموقع المركزي للمدينة الحضرية 

المزدهرة على أن تكون بمثابة مركز إقليمي ودولي للتجارة 
والثقافة والرياضة. يتنوع سكانها حيث أن بها عدد من 

المغتربين يصل نسبتهم إلى 85 بالمائة من السكان بالدوحة، 
مما يعطي المدينة شعور بالثراء العالمي.

تتميز السمة العامة للدوحة بالمزج بين الحداثة والتقليد. 
ويمكن مالحظة ذلك في جميع أنحاء المدينة، مع قوارب 

الصيد الشراعية التقليدية الراسية قبالة ناطحات السحاب 
الشاهقة وأسواق الشوارع الحيوية فقط على مرمى حجر 

من مراكز التسوق الضخمة. وهذا يعطي الدوحة لمسة غريبة 
مميزة، ويجعل منها مدينة رائعة للزيارة، والتناقضات والتباينات 

االنتظار في كل زاوية. ال يوجد مثال أفضل على ذلك من سوق 
واقف، والسوق التقليدي الرئيسي في وسط المدينة الذي 

يعود لمائة سنة على األقل وتم تجديده في عام 2006 
للمحافظة على التراث المعماري. يمكن للزائر في لحظة 

واحدة التفاوض مع تاجر على حقيبة صغيرة من البخور، ثم في 
وقت الحق يحتسي الكابتشينو في المقهى الدولي.

تعد الدوحة أيضًا مدينة الثقافة، موطن العديد من المتاحف 
الرائدة في العالم، وما أكثرها على الطريق. وأشهرها المتحف 

الرائع الذي يجمع روائع الفن اإلسالمي، ومبنى التوقيع 
المبدع بالدوحة، كما تحتل مكان الصدارة في مركز الواجهة 

البحرية للكورنيش بالدوحة.

أما بالنسبة ألولئك الذين يتمتعون بروح المغامرة فهناك 
الكثير لرؤيته والقيام به خارج الدوحة. هناك الكثير من  المناظر 

الطبيعية المتنوعة والمناسبة لجميع أنواع األنشطة من 
القوارب وصيد األسماك على ساحل الخليج العربي في 

قطر الذي يصل طوله إلى 563 كم ، فضاًل عن التجديف خالل 
المستنقعات، بجانب الشواطئ الرملية البيضاء التي تشجع 

على ممارسة رياضة التزلج على الماء. ال تكتمل أي رحلة 
في قطر دون قطع الكثبان الرملية بـسيارة x4 4 خالل رحالت 

السفاري بالصحراء الجنوبية للبالد.

يمكنك التمتع بغروب الشمس بالصحراء المهيبة ونهاية اليوم 
مع حفلة شواء في الليالي المقمرة تحت النجوم. تعد الدوحة 

أيضًا، بطبيعة الحال، مدينة الرياضة، حيث تستضيف العديد من 
األحداث الرياضية العالمية الكبرى ومجهزة بمجموعة واسعة 

من المنشآت الرياضية من الطراز العالمي. بالنسبة لزوار الدوحة، 
يذهبون إليها لترقب التنوع والطاقة والجمال.
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معلومات هامة عن دولة قطر
14

االسم الرسمي: دولة قطر
المنطقة: 11,571 كم

السكان: 1.699.435 (تعداد 2010)
العاصمة: الدوحة

المدن األساسية: الوكرة، الريان، الخور، دخان، مسيعيد، راس 
لفان، المدينة الصناعية، الشمال، أم صالل

الوقت المحلي: توقيت جرينتش + 3 ساعات
اليوم الوطني: 18 ديسمبر

يوم الرياضة الوطني: كل ثاني ثالثاء من شهر فبراير
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معلومات اضافية
13

13.1 خدمة األخبار والمنصات اإلعالمية

يتمثل هدف فريق خدمة األخبار في الحفاظ على إخطار 
وسائل اإلعالم المعتمدة على ببطوالت العالم أللعاب القوى 
لذوي اإلعاقة. وسوف تنشر التقارير اإلخبارية قيمة مثل أسعار 

فالش، وتسليط الضوء على المؤتمر الصحفي، والمعاينات، 
والمراجعات ومقاالت حول المصلحة العامة على الموقع 
الرسمي، والتي سيتم إرسالها إلى جميع وسائل اإلعالم 
المعتمدة عبر البريد اإللكتروني وتحميلها على الموقع 

www.ipc-athletics.com الرسمي للبطولة

13.2 مواقع مفيدة

www.doha2015.org
www.ipc-athletics.com

النتائج الرسمية وجدول المسابقات
www.doha2015.org/schedule-results

www.facebook.com/IPCAthletics
www.twitter.com/IPCAthletics 

www.instagram.com/paralympics

الوسوم الرسمية
#Doha2015 
#RoadToRio

#BeyondIncredible

 القناة الرسمية لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي
  اإلعاقة على يوتيوب اليف

www.ParalympicSport.TV
www.doha2015.org

13.3 تقديم الطعام

ستكون خدمات تقديم الطعام متاحة لممثلي وسائل اإلعالم 
في المركز اإلعالمي الرئيسي خالل ساعات البطولة، وتقديم 

الشاي والقهوة والعصائر والوجبات الخفيفة.

13.4 الرعاية الطبية واإلسعافات األولية

ستكون هناك ممرضة متخصصة متاحة خالل ساعات العمل 
داخل المركز اإلعالمي الرئيسي وتقع محطة اإلسعافات 

األولية بالقرب من منبر وسائل اإلعالم، مع األطباء والطاقم 
الطبي لالستعداد للمساعدة وتقديم خدماتهم عند الحاجة.

في حال حاجة أي شخص للمساعدة الطبية، يجب االتصال على 
مكتب مساعدة وسائل اإلعالم في المركز اإلعالمي الرئيسي 

أو الرجوع إلى المحطة الطبية.

تقع عدة محطات في جميع أنحاء موقع البطولة والتدريب 
المالعب لتغطية أي حدث يقع مع المشاهدين والمسئولين 

والرياضيين الخ

للطوارئ، يُرجى االتصال على 999 إذا كنت خارج التدريب أو 
مالعب البطولة أو اإلقامة بالفندق.
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12.6 بيان موجز بالمركز اإلعالمي الرئيسي

سيعقد بيان موجز للمصورين بالمركز اإلعالمي الرئيسي 
في 22 أكتوبر 2015، في الوقت المؤكد. يطلب من جميع 

المصورين التفضل بحضور هذه الجلسة، من أجل الحصول على 
معلومات عن القواعد واألنظمة ومواقع التصوير.

IPC Athletics 
      World Championships

PHOTO
01

PA
N

TO
N

E 
W

H
IT

E 

أواًل. مصورو التغطية الصحفية المشتركة، باللون األزرق الفاتح )يوضع 
عليها عالمة مصوري التغطية الصحفية المشتركة POOL( يتم ارتدائها 

من قبل جميع مصوري التغطية الصحفية المشتركة للسماح لهم 
بالدخول إلى داخل النادي.

ثانيًا. المصور، باللون األبيض )يوضع عليها صورة(. يتم ارتداؤها من قبل 
جميع المصورين غير مصوري التغطية الصحفية المشتركة.

12.3 إرشادات عامة

الدخول إلى جميع مواقع التصوير خارج النادي يقوم على 
أساس من يأتي أواًل يُْخَدم أواًل ال يسمح للمصورين حجز أي 

مكان في مواقع التصوير. ومع ذلك، يحتفظ مصوري التغطية 
الصحفية المشتركة بالحق في حجز أي مواقع تصوير رئيسية 

وفقًا إلرشادات مدير التصوير.

ممنوع منعا باتا استخدام الفالش أثناء البطولة. ويسمح 
باستخدامه فقط خالل مراسم التتويج. يسمح للمصورين 

عين، شريطة  بالعمل من أي مقعد فارغ بين مقاعد الُمَشجِّ
عين اآلخرين. ومع ذلك، يجب  عدم عرقلة مجاالت الرؤية للُمَشجِّ

إخالء المقعد فور وصول حامل التذكرة.

يعطى مصوري التغطية الصحفية المشتركة األولوية 
المطلقة ألي موقع تصوير خارج النادي، كما يمنح أيضًا حق 

الدخول المستمر إلى داخل النادي.

استخدام اإلنترنت السلكي، حيثما كان ذلك متاحا، لالستخدام 
الحصري بالنسبة للمصورين الرسميين ومصوري التغطية 

الصحفية المشتركة. ومع ذلك، في حال عدم استخدام هذه 
الكابالت، فالبد على مدير التصوير بالنادي وفقًا لسلطته 

التقديرية السماح لمصورين غير مصوري التغطية الصحفية 
المشتركة استخدامها.

يجب الموافقة على أي طلبات لتركيب الكاميرات عن بعد 
في وقت مبكر من قبل مدير التصوير بالنادي ومدير البطولة.

ويطلب من المصورين االمتناع عن تناول الطعام في 
مواقع التصوير.

هناك زي معين البد من ارتداؤه في جميع األوقات.

12.4 لوائح خاصة

يسمح للمصورين بالدخول إلى مواقع التصوير خارج النادي 
في أي وقت.

يعد خط الـ 100 متر هو منطقة محظورة في جميع األوقات.
يمكن لمصوري التغطية الصحفية المشتركة تجمع عبور 

الطريق للوصول إلى داخل النادي فقط عندما ال يكون هناك 
طريق خاص بالبطولة.

يجب أن يعمل مصوري التغطية الصحفية المشتركة داخل 
النادي شريطة عدم التدخل في مجريات البطولة يجب أن يضعوا 

دائما في اعتبارهم بمجاالت رؤية المذيعين.

12.5 أجهزة االعتماد التكميلية

ينبغي أن يرتدي المصورين صدرية معلق عليها بطاقة
اعتماد صالحة في جميع األوقات، من أجل الوصول إلى 

مواقع التصوير.

يتم ترقيم الصدريات بأرقام مميزة لكل منها وتسليمها 
للمصورين في المركز اإلعالمي في النادي.

هناك نوعان من الصدريات:
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خدمات التصوير الفوتوغرافي
12

لقد بذلت كافة الجهود الممكنة لضمان الحصول على أفضل 
مواقع التصوير الممكنة التي تقع حول النادي وأقرب ما 

يمكن إليه، مما يسمح للمصورين المعتمدين التقاط صور 
لالعبين أثناء المنافسات. تم تصميم مواقع التصوير داخل 

النادي وخارجه إلعطاء المصورين أفضل عرض لتصوير النادي، 
دون المساس بمجاالت الرؤية من المسؤولين والمذيعين 

عين. والُمَشجِّ

سوف يدير موظفو خدمات التصوير مواقع التصوير، واإلشراف 
على عملهم وتقديم الدعم للمصورين في جميع األوقات.

12.1 مواقع التصوير خارج النادي
توجد منصة في الصف الرابع تقع في مواجهة خط النهاية، 

سوف تكون متاحة على أساس من يأتي أواًل يُْخَدم أواًل.
طريق التداول الحر حول النادي، وصواًل إلى بداية 100 متر، سوف 

يكون متاح أيضًا.

12.2 مواقع التصوير داخل النادي
سيتم توفير عدد محدود جدا من مواقع التصوير داخل النادي. 

وسيتم تنظيم إجراءات الوصول إلى داخل النادي فقط من قبل 

مة والمشرفين على   بطولة العالم  اللجنة الوطنية المنظِّ
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة من حيث المبدأ، يتم منح حق 

الوصول فقط للمصورين. وهم كاآلتي:

المصورين الذين يمثلون وكاالت األنباء العالمية  •
المعترف بها.

المصورين الرسميين ل  بطولة العالم أللعاب القوى  •
لذوي اإلعاقة

مة. • المصورين الرسميين التابعين للجنة الوطنية المنظِّ
• .)Getty Images( مصوري وكالة جيتي إيميجز 

وهناك عدد معين من الصدريات اإلضافية التي ستكون
 متاحة كل يوم يوتم توزيعها من خالل اللجنة الوطنية

مة بالتشاور مع مسئولي بطولة العالم أللعاب   المنظِّ
القوى لذوي اإلعاقة.
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اللوائح الخاصة
11

اللوائح الخاصة بغير مالكي حقوق البث 
التليفزيوني واإلذاعي

يحق لإلعالميين من غير مالكي حقوق البث التليفزيوني 
واإلذاعي الدخول للمطقة 4 - مناطق وسائل اإلعالم )غير 

المندرجة في مناطق البث التلفزيوني( المدرجة أدناه والتي 
يحق لهم الوصول إليها

غرفة العمل اإلعالمي •
غرفة استراحة وسائل اإلعالم •
منبر اإلعالم – مقاعد وسائل اإلعالم •
المنطقة المختلطة / منطقة وسائل اإلعالم •
قاعة المؤتمرات الصحفية •
موقف سيارات وسائل اإلعالم •

يُرجى مالحظة أنه يتم السماح لإلعالمين من غير مالكي حقوق 
البث التليفزيوني الدخول إلى المنطقة المختلطة / منطقة 
الصحافة، على أساس من يأتي أواًل يُْخَدم أواًل. يتم السماح 

لهم باستخدام الكاميرات فقط في قاعة المؤتمرات الصحفية 
والسماح لهم بالكاميرا في المنطقة المختلطة طالما ليس 

لديهم النادي في الخلفية.

يسمح لإلعالميين من غير مالكي حقوق البث التليفزيوني 
بمشاهدة المنافسة من المنصة اإلعالمية و/ أو مقاعد 

وسائل اإلعالم لكن بدون وجود كاميرات معهم. ويُسمح 
فقط بدخول المذيع المضيف وأصحاب حقوق البث التليفزيوني 
ممن يمتلكون كاميرا عليها ملصق خاص بتصوير ساحة اللعب 

والبطوالت.

البد على اإلعالمين من غير مالكي حقوق البث التليفزيوني 
التوقيع على نموذج تعهد عند استالم بطاقات االعتماد.
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10.6 أماكن التصوير
تم تحديد مواقع التصوير بشكل استراتيجي، وتأمين 

المواقع الرئيسية للمصورين المعتمدين اللتقاط صور 
للرياضيين خالل العمل. وقد ُصممت مواقع التصوير، داخل 

وخارج النادي، إلعطاء المصورين أفضل موقع يمكنهم من 
التقاط أفضل الصور من ساحة اللعب.

10.7 مرافق ومجمع البث التليفزيوني
يحتفظ المذيعون ممن لديهم حقوق بث تليفزيوني وإذاعي 

بالحق في الدخول إلى مواقع التعليق بالمنصة اإلعالمية، 
المجهزة بشاشات التلفزيون ومحطاتCIS  )إذا قاموا بالحجز 

من خالل بطاقة السعر(، ويمكن استخدام كافة مرافق وسائل 
اإلعالم األخرى بالموقع وغرفة العمل اإلعالمي أيضًا.

يحق للمذيعين أيضًا الدخول إلى المواقع المخصصة في 
المنطقة المختلطة.

سوف يطلب من المذيعين داخل النادي وخارجه على حد سواء 
ارتداء صدرية كجهاز االعتماد التكميلي في حال ممارسة 

العمل اإلذاعي.

سوف تعقد بروفة المذيعين في نادي قطر الرياضّي يوم 21 
أكتوبر في الوقت المؤكد.

يقع المجمع التلفزيوني في فضاء الهواء الطلق في 
نهاية المنطقة المختلطة بنادي قطر الرياضّي. وسيكون 

موقعًا مؤقتًا للمذيعين وأصحاب حقوق البث ومرافق اإلنتاج 
التلفزيوني فضاًل عن البث عبر األقمار الصناعية.

وانطالقًا من كونه محاطًا بسياج ومؤمن بإضاءة كافية، 
سوف يضمن هذا المجمع التشغيل السلس لتغطية كافة 

االحتياجات الجماعية الفردية.
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10.1 غرفة العمل اإلعالمي

تقدم غرفة وسائل اإلعالم المعتمدة 108 محطة عمل 
متاحة على أساس من يأتي أواًل يُْخَدم أواًل. تم توصيل 100 

وصلة إنترنت و5 محطات طرفية مزودة بالحاسوب الشخصي 
مع مدخل للوصول إلى اإلنترنت محمي بكلمة سر ستكون 

جميعها متاحة للصحفيين والمصورين في مجال العمل 
اإلعالمي، وذلك لتمكينهم من تعديل مقاالتهم وصورهم 

الفوتوغرافية وإرسالها.

ر نظام استقبال االستفسارات جميع المعلومات الرياضية  يوفِّ
المحددة )قوائم البدء، النتائج والمعلومات اإلحصائية

والبيانات الصحفية والمعلومات العامة، وغيرها( بطريقٍة 
سريعة وفّعالة.

سوف تتوفر خزائن مخصصة تكون أيضا تحت تصرف وسائل 
اإلعالم لتخزين معداتهم. يمكن استالم مفاتيح الخزانة من 

مكتب مساعدة وسائل اإلعالم.

سوف يقدم مكتب مساعدة وسائل اإلعالم الكائن عند مدخل 
غرفة العمل اإلعالمي الدعم بشأن مسائل خدمة العمالء، 

والمعلومات العامة، والمعلومات المحددة لوسائل اإلعالم، 
وخدمة العثور على المفقودات، فضال عن تقديم الدعم 

لتقصي الطريق داخل وخارج النادي.

10.2 منطقة االستراحة الخاصة بوسائل  
             اإلعالم

سوف تقدم منطقة االستراحة الخاصة بوسائل اإلعالم في 
غرفة العمل اإلعالمي خدمات تقديم الطعام غلى وسائل 

اإلعالم. سوف يتاح تقديم القهوة والشاي والعصائر المجانية 
على مدار اليوم خالل ساعات المنافسة.

10.3 المنصة اإلعالمية
تتشكل المنصة اإلعالمية من 70 موقع مجدول و75 موقع 

غير مجدول تطل على ميدان المنافسات. وسيتم تجهيز مواقع 
مجدولة بشكل كامل باألجهزة التكنولوجية المعنية )األجهزة 

التلفزيونية التي تتلقى أخبار تطورات منافسات البطولة 
ومنافذ شبكة االنترنت، ومنافذ الطاقة( من أجل توفير أفضل 

ظروف لعمل ممثلي وسائل اإلعالم. سيتم تخصيص
متطوعي وسائل اإلعالم لتوزيع جميع المواد المطبوعة 

والتقارير ذات الصلة )النتائج والمقابالت( في غضون دقائق من 
انتهاء المنافسات.

10.4 المنطقة المختلطة
ر فرصة  تقع المنطقة المختلطة بجوار ساحة اللعب، وتوفِّ
للصحفيين لمقابلة الالعبين بعد انتهاء المنافسات ببضع 

دقائق. ينسق الموظفين المخصصين الوصول إلى هذه 

المنطقة الحساسة بعناية، وسوف تتبع إجراءات دقيقة لترتيب 
األولوية. سوف يكون الوصول إلى المنطقة المختلطة سهل 

ويسير سواء من منبر اإلعالم أو وغرفة العمل اإلعالمي.

10.5 قاعة المؤتمرات الصحفية
تقع قاعة المؤتمرات الصحفية في غرفة العمل اإلعالمي. 

تتسع لما يصل إلى 150 شخصًا ومجهزة بشبكة انترنت واي 
فاي محمية بكلمة سر، وسوف تستضيف المؤتمرات الصحفية 

في حاالت استثنائية.
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المركز اإلعالمي الرئيسي
10

االفتتاح التجريبي:
17 أكتوبر – 18 أكتوبر

االفتتاح الرسمي: 
19 أكتوبر – 1 نوفمبر

ساعات العمل: 

خالل االفتتاح التجريبي:
من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 05:00 مساًء

خالل االفتتاح الرسمي:
19 إلى 21 أكتوبر - من الساعة 09:00 صباحًا حتى • 

الساعة 07:00 مساًء
22 إلى 31 أكتوبر – من ساعة 08:00 صباحًا حتى • 

منتصف الليل
1 نوفمبر - من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة • 

01:00 بعد الظهر.

يقع المركز اإلعالمي الرئيسي في نادي قطر الرياضّي حيث 
أنه مخصص ومجهز بالكامل لتسهيل متطلبات الممثلين 

اإلعالميين.

سوف تدخل وسائل اإلعالم المعتمدة إلى المركز اإلعالمي 
الرئيسي.

سوف يسمح بالدخول إلى شبكة اإلنترنت واي فاي المحمية 
برقم سري مجانًا لكافة وسائل اإلعالم.

يتألف المركز اإلعالمي الرئيسي من المساحات التالية:
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9.2 النقل

أثناء البطولة، تتلقى جميع وسائل اإلعالم المعتمدة اثنين )2( 
من خدمات النقل األساسية:

خدمة وسائل اإلعالم منذ وصولها إلى المطار حتى اإلقامة، من 
بداية مواعيد الوصول يتم ربط المطار بالفنادق الرسمية لوسائل 

اإلعالم، وعند المغادرة تتم عملية التوصيل من فنادق إقامة 
وسائل اإلعالم الرسمية إلى المطار.

من إقامة وسائل اإلعالم إلى ملعب السباق، الذي سيربط 
فنادق وسائل اإلعالم ومكان البطولة ». وسوف تغادر حافالت 

مكوكية كل ما يقرب من 45 دقيقة من الفنادق إلى مكان 
البطولة وكل 60 دقيقة إلى أماكن التدريب، ولمزيد من 

المعلومات والتفاصيل، يُرجى االتصال على مكاتب اإلقامة 
والنقل الكائنة في ردهات الفنادق. 

خدمات إضافية
ستكون هناك حافالت مكوكية متاحة بين مكان المنافسة 

ومكان التدريب وفقا لجدول التدريب.

ستكون هناك أماكن لوقوف السيارات المخصصة لوسائل 
اإلعالم في مكان المنافسة. وينظم الدخول إلى المواقف 

المخصصة لسيارات العميل من خالل تصريح الدخول إلى 
موقف السيارات.

ممثلي وسائل اإلعالم لهم الحرية في إيقاف سياراتهم 
عين. بالموقف المخصص للُمَشجِّ
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يطلب من جميع ممثلي وسائل اإلعالم إبراز بطاقات االعتماد 
للدخول إلى النادي الرياضي الذي تقام فيه البطولة وكذلك 

المناطق المخصصة لوسائل اإلعالم. يتعين على ممثلي 
وسائل اإلعالم دائمًا ارتداء بطاقة االعتماد الخاصة بهم، 

ووضعها في موضع يمكن رؤيتها بوضوح من قبل موظفي 
األمن في جميع األوقات. 

بطاقة االعتماد غير قابلة للنقل من شخص إلى شخص وتسمح 
بدخول الفرد الذي أصدرت لصالحه فقط. تتسبب إساءة 

استخدام بطاقات االعتماد في إلغاء االعتماد.

iii. Accreditation categories

ii. Accreditation cards

تقسم مناطق االعتماد

ينقسم كل ملعب إلى مناطق اعتماد مختلفة. وفقًا إلجراءات 
مة ، حيث يتم تحديد امتياز دخول المنطقة  اللجنة الوطنية المنظِّ

لكل فئة معتمدة على أساس الحد األدنى من المتطلبات 
الالزمة ألداء هذا الدور.

مناطق وسائل اإلعالم والبث التليفزيوني

يتضمن كل ملعب تجري به منافسات البطولة، منطقة رقم 4 
حيث تشمل المناطق التالية لوسائل اإلعالم المعتمدة:

المركز اإلعالمي للنادي. •
قاعة المؤتمرات الصحفية. •
منصة التصوير )مع االعتماد التكميلي فقط). •
داخل مراكز التصوير )مع االعتماد التكميلي فقط). •
منابر وسائل اإلعالم. •
المنطقة المختلطة. •
عين العامة. • ساحات الُمَشجِّ

المنطقة 5 لوسائل اإلعالم الحاصلة على حقوق البث 
التليفزيوني.

الصدريات

تستخدم الصدريات على نطاق واسع من قبل المصورين 
والمذيعين. يتم ترقيمها بدقة وال يمكن استبدالها في حالة 

ضياعها. ويتم تفصيلها بألوان مختلفة على حسب الفئة وفقًا 
لمجموعة العميل التي تمثلها. وتصدر صدريات المصورين 
والمذيعين كجزء من إجراءات التسجيل المعتادة والخاصة 

بالمركز اإلعالمي في النادي.

اإلجراءات المتبعة في حالة ضياع وتلف وسرقة 
بطاقات االعتماد

في حالة تعرض بطاقة االعتماد للضياع أو التلف، يمكن إعادة 
استخراج واحدة جديدة، على النحو التالي:

يجب على الشخص المعني تقديم طلب خطي موقع ومصدق 
مة. عليه من قبل ممثل مخول من اللجنة المنظِّ

سوف يتم إلغاء بطاقة االعتماد المفقودة أو التالفة في نظام 
االعتماد، ولن يتم تنشيط بطاقة االعتماد المفقودة حتى لو عثر 

عليها في وقت الحق.

سيتم إعادة إصدار بطاقة االعتماد الجديدة بدل فاقد في موعد 
ال يتجاوز 24 ساعة من تقديم اإلخطار. سوف يتم استخراج 

البطاقة الجديدة في مركز االعتماد الرئيسي الكائن في نادي 
قطر الرياضّي.

فئات االعتماد 
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خدمات وسائل
األعمال وعملياتها 

9

9.1 االعتماد

مركز االعتماد الرئيسي 

سيكون بإمكان وسائل اإلعالم استالم بطاقات االعتماد الخاصة 
بهم من مركز االعتماد الرئيسي الكائن في نادي قطر الرياضّي.

يجب على جميع المشاركين استالم بطاقات االعتماد بصورٍة 
شخصية، مرفقة إما بجواز سفر ساري المفعول، أو بطاقة 

الهوية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
سوف يبدأ مركز االعتماد الرئيسي في العمل في الفترة من 

17 إلى 31 أكتوبر.

ساعات العمل:

خالل االفتتاح التجريبي:
من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 05:00 مساًء •

خالل االفتتاح الرسمي:
19 إلى 21 أكتوبر - من الساعة 09:00 صباحًا حتى • 

الساعة 07:00 مساًء
22 إلى 31 أكتوبر – من ساعة 08:00 صباحًا حتى • 

منتصف الليل
1 نوفمبر - من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة • 

01:00 بعد الظهر.

 بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015

الدوحة 2015|دليل وسائل اإلعالم  

63 62



المالعب التي ال يقام
فيها السباق 

8
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 استاد سحيم بن حمد
نادي قطر الرياضّي 

6

المنشآت الخارجية:
ملعب تدريب لكرة القدم •
ملعب كرة اليد •
ملعب كرة السلة •
ملعب الكرة الطائرة •
ملعب كرة التنس •
مسار أللعاب القوى •

المنشآت الداخلية:
عين و80 مدرج لكبار  •  1000 مدرج قابل للتعديل للُمَشجِّ

الشخصيات  
ملعب الكرة الطائرة  •
ملعب كرة السلة •
ملعب كرة اليد •
صالة لالسكواش ذات ملعبين •
صالة تنس الطاولة •

يُعد نادي قطر الرياضّي )QSC( الذي تأسس في عام 1961 
أحد األندية الرياضية متعددة األغراض، وهو معروف جيداً بفريقه 

المتجانس بكرة القدم والذي ينافس في دوري نجوم قطر. 
استضاف إستاد سحيم بن حمد الكائن بنادي قطر الرياضّي 

حفلي االفتتاح والختام لدورة األلعاب الثالثة لدول غرب آسيا 
في ديسمبر 2005. وتم استخدامه، هو والصالة المغطاة، 

الحتضان دورة األلعاب اآلسيوية الخامسة عشر في عام 2006 
ودورة األلعاب العربية الثانية عشر في عام 2011. 

كان نادي قطر الرياضّي أيضًا أحد األماكن الخمسة التي 
استضافت الستضافة مباريات كرة القدم خالل نهائيات كأس 

آسيا في عام 2011. باإلضافة إلى ذلك، استضاف إستاد 
سحيم بن حمد الدوري الماسي أللعاب القوى منذ إنشائه.

ع ويتضمن مساراً ذا  تتسع مدرجات النادي لنحو 15.000 ُمَشجِّ
ثمان حارات لإلحماء، كثيرا ما يتم استخدامه من قبل نادي السد 

ونادي العربي. سوف يستخدم هذا المسار كمكان للتدريب 
خالل بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة.

تم تحويل هذا اإلستاد الشهير إلى أفضل الساحات الرياضية 
ن الرياضيين  في دولة قطر. ويحتوي على أربعة مصاعد تُمكِّ
عين من سهولة الوصول إلى مستويات أعلى من  والُمَشجِّ

أرضية اإلستاد.

ولقد نُفذت العديد من التحسينات األخرى، بما في ذلك تركيب 
مصعد خاصة لمقصورة كبار الشخصيات، وأماكن مخصصة 
لسهوة حركة الكراسي المتحركة الخاصة بكبار الشخصيات 

ووسائل اإلعالم باإلضافة إلى المناطق الخاصة بمكافحة 
المنشطات في النادي. وقد وضعت الحمامات المحمولة 

بطريقة استراتيجية في جميع أنحاء االستاد وتوجد عدة ساللم 
صغيرة حول النادي لضمان إتاحتها تماما للجميع.
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The Paralympic Movement is 
the world’s greatest display of 
athletes who dare to be tough 
and show that greatness comes 
from the effort you put in.  
See how Allianz supports those  
who dare: Paralympians.

Respect is the  
hardest medal  
to win.

Allianz, 
International
Partner of the

Marcel Hug, Wheelchair Racer
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ُوِلد وير في 8 يونيو 1979 في لندن في بريطانيا العظمى، 
ولم يشارك في البطولة األوروبية 2014 بسبب إصابة ألمت 

به خالل العاب دول الكومنولث 2014 في جالسجو، حينما نال 
ذهبية سباق 1500 متر.

رسخ وي الذي ُوِلد على مرمى حجر من االستاد األولمبي في 
لندن، موقفه في األلعاب البارالمبية 2012، بوصفه أعظم 

متسابقي الكراسي المتحركة في جميع األوقات، عبر الفوز 
بأربعة ميداليات ذهبية.

وفي ظل الجدول الزمني القاسي الذي أملى عليه إكمال 
حوالي 60 كيلومتراً في 10 أيام من المنافسات، اثبت وير أنه 

ال يقهر، ليس فقط على المضمار، بل أيضًا على شوارع لندن. 
وحصد الميداليات الذهبية في سباقات 800 متر، و 1500 متر، 

و 5000 متر والماراثون والذي أوشك خالله على الخروج من 
منتصف الطريق بسبب اإلنهاك.

وتكريمًا له على إنجازاته، حصل وير على وسام االمتياز في 
اإلمبراطورية البريطانية بدرجة قائد )CBE( في يناير 2013، 

وال شك بأن نجاحه في لندن قد فاجأ الكثير. ويتميز وير بسجل 
مثالي على صعيد المنافسات الكبرى.

في أول االلعاب البارالمبية له في أثينا عام 2014، فاز وير، 
والذي كان حينها عداًء، بفضية سباق 200 متر )25.55( 

وبرونزية 100 متر )14.31(. وبعد عامين وفي بطولة العالم 
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2006 في هولندا، حصد ذهبية 
سباقات 100 متر )14.34(، و 400 متر )48.06( و 1500 متر 

)3:15.82(، ونال أيضًا فضية سباق 200 متر )25.36(.

ينافس القطري عبد الرحمن عبد القادر، 27 سنة، في منافسات 
 F34/F33 ورمي القرص في الفئتين ،F34 دفع الجلة الفئة

ورمي القرص الفئة F34. وتحفل فصول تاريخه بمنافسات في 
دورة األلعاب البارالمبية في لندن 2012 عندما حصد الميدالية 
الذهبية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح في دورة 

األلعاب األسيوية لذوي اإلعاقة 2014.

ومؤخراً، حقق هذا الرياضي المتميز الميدالية الذهبية في 
بطولة فزاع الدولية السابعة أللعاب القوى 2015. وعبد القادر، 
المعروف بأنه منافس ال يكل وال يمل، هو حاليًا المصنف الثاني 

على مستوى العالم في دفع الجلة لهذا الموسم، ويعد 
بتحقيق الكثير في البطولة العالمية. 

ديفيد وير

عبد الرحمن عبد القادر

وفي بكين نال ذهبية 800 متر )1:36.61(، وفضية 1500 
متر )3:10.34(، وفضية 400 متر )46.02( وبرونزية 5000 متر 
)10:23.03(.  وهذا مؤشر على أن وير كان يحسن من سرعاته؛ 

أال أن هاغ كان أسرع منه قلياًل. 

وعلى الرغم من اإلصابة التي لحقت بكتفه، أسكت وير 
المتشككين في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 

2011 في كرايستشيرتس بنيوزيالند، فقد نال الميداليات 
الذهبية عن سباق 800 متر )1:37.28(، و 1500 متر )3:10.93( 

و5000 متر )10:48.43(، وأنهى السباق متقدمًا على هاغ 
بفضية في كل األوقات. وفي ظل غياب وير عام 2013، حصد 

هاغ خمسة ألقاب عالمية وأتبعها في عام 2014 بثالثة 
ميداليات ذهبية أوروبية.

سوف تكون المنافسة بين االثنين من أبرز الفعاليات في الدوحة 
2015، وسوف يصر وير على مواصلة تفوقه الكامل على هاغ 

في المنافسات الكبرى.

:يمكن االطالع على السير الذاتية لجميع الرياضين على الرابط
http://www.paralympic.org/athletics/

athletes/biographies

يمكن االطالع على القائمة الكاملة بأسماء الرياضين الذين يستحقون المتابعة على الرابط
http://www.paralympic.org/doha-2015/athletes

 لمعرفة المزيد عن األرقام القياسية العالمية لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة، يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني

http://www.paralympic.org/athletics/records

الدوحة 2015|دليل وسائل اإلعالم  

48



ولد سميث أسرع عداء بارالمبي على مستوى العالم، في 
6 يوليو 1987 في لندندري في إيرلندا الشمالية، حيث أعيد 

تصنيفه ونقله من الفئة T13  إلى الفئة T12 في عام 2014، 
قبيل البطولة األوروبية البارالمبية أللعاب القوى، التي أقيمت 

في سوانزي في بريطانيا العظمى.

هذا ولم تؤثر عملية إعادة التصنيف على لياقته، وحصد 
االيرلندي بسهولة الميداليات الذهبية في سباق 100 متر و 

200 متر مضيفًا بذلك لقبين آخرين لمجموعته المتنامية.

ظهر سميث ألول مرة على المسرح الرياضي خالل بطولة 
العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2006 في هولندا، ونال 

الميدالية الذهبية عن سباق 100 متر )10.86( و 200 متر 
)21.83(. وبعد عامين، في بطولة األلعاب البارالمبية 2008 

في بكين، حقق ارقامًا قياسية عالمية وحصد الميدالية الذهبية 
عن سباق 100 متر )10.62( و 200 متر )21.43.(

تسببت إصابة بالظهر بخروج سميث من بطولة العالم 
البارالمبية أللعاب القوى 2011 في نيوزيلندا، إال أنه استعاد 
كامل لياقته في لندن 2012 محققًا ثنائية مزدوجة، واحتفظ 

بلقب سباق 100 متر و 200 متر اللذان حصدهما في بكين قبل 
4 سنوات. 

يصفه أقرانه بأنه من أكثر العدائيين الموهوبين من حيث القدرات 
الفنية على قيد الحياة، استعصى قهر سميث في استاد لندن 
األولمبي، وحصد ميداليتين ذهبيتين وسجل ثالثة أرقام قياسية 
عالمية. وفي المرحلة التمهيدية لسباق 100 متر جرى 10.54 

ولد آندريه فدوفين في 27 فبراير 1994 في روسيا، ووضع 
نفسه على المسرح العالمي في بطولة العالم أللعاب 

القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا، بفوزه بثالثة ميداليات 
.T37 ذهبية في فئة

 T37 أطاح فدوفين بمنافسيه في سباق 100 متر لفئة
مسجاًل زمنًا عالميًا قياسيًا قدره 11.48 ثانية، وفعل الشيء 

نفسه في سباق 200 متر، محطمًا رقمًا قياسيًا عالميًا آخر 
بتسجيله لزمن 22.77 ثانية. أما الميدالية الثالثة فقد نالها في 
سباق 4×100 متر تتابع في للفئات T35-38  ما أهله للدخول 

إلى المسرح الرياضي العالمي بقوة. 

أظهر العداء فدوفين خصالة مرة أخرى في عام 2014 بفوزه 
باأللقاب األوروبية لسباقات 100 متر، و 200 متر و 400 متر 

في سوانزي في بريطانيا العظمى. وبفوزه بذهبية 400 
متر، حطم فدوفين أيضًا الرقم القياسي العالمي مسجال زمنًا 

وقدره 50.91 ثانية.

جيسون سميث

آندريه فدوفين

ثانية محطمًا بذلك رقمه القياسي العالمي، وتعاظمت 
سرعته في النهائيات مسجال 10.46 ثانية ليتسلق إلى أعلى 

منصة التتويج. وعلى الرغم من عدم تمّكنه من تحطيم رقمه 
القياسي العالمي في المنافسات التمهيدية لسباق 200 

متر، لم يخّيب سميث مشجعيه في النهائي حيث جرى 21.05 
معيداً كتابة التاريخ مرة أخرى.

وفي بطولة العالم 2013، حصد سميث الميدالية الذهبية 
بعد تسجيله لرقم جديد في البطولة )10.61(، بينما ساوى 

رقمة القياسي العالمي من لندن 2012 في سباق 200 متر 
)21.05( ليحتل المركز األعلى.

سيكون سميث في عام 2015 متلهفًا على نيل اللقبين 
العالميين لسباقات 100 متر و200 متر في الدوحة في قطر، 

.T12 وتحقيق أرقام قياسية عالمية جديدة في فئة

يعتبر فدوفين نتاجًا لمدرسة مدرسة الشباب الرياضي 
 Children’s Youth( لالحتياطي األولمبي الخاصة باألطفال
Sport School of Olympic Reserve( في زاريا بروسيا، 

 )Master of Sport( كما يحمل أيضا لقب مرشح استاذ الرياضة
في روسيا.

ولدت فان ريهجن في 22 أكتوبر في 1991 في مونكندام 
بهولندا، وتألقت بكامل لياقتها في عام 2015، وقلصت 

رقمها القياسي لسباق 100 متر في فئة T43 مرتين، محطمة 
أفضل أرقامها على صعيد سباق 200 متر ثالث مرات. ولدت 

فان ريهجن بدون الجزء السفلي من ساقيها، وأصبحت بسرعة 
أسرع أنثى مبتورة الساقين وأحد أكبر األسماء في الرياضة 

البارالمبية.

كان ظهورها العالمي الرئيسي األول في البطولة األوروبية 
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2012 في موطنها. وحازت على 
الميدالية الذهبية في سباقي 100 متر )13.62( و 200 متبر 

)26.98( وحصلت على لقب جميلة األنصال ‘Blade Babe’ نظراً 
لجمالها الساحر.

وفي لندن 2012، كانت فان ريهجن هي الوحيدة في نهائي 
فئة T43  )بتر مزدوج لكال الساقين تحت الركبة(. وفي 

التصفيات التمهيدية لسباق 100 متر حطمت الرقم القياسي 
العالمي  )12.27( لفئة T43، إال أنها اكتفت في النهائي 

بالميدالية الفضية  )13.32( خلف الفرنسية ماري إيميلي ال فير 
)13.26( التي حصدت الميدالية الذهبية. ولم تكن لتقهر في 

سباق 200 متر، وشقت طريقها نحو الميدالية الذهبية في فئة 
T43 برقم قياسي عالمي )26.18(.

ونظراً إلنجازاتها المجيدة حصلت على لقب أفضل رياضي 
ذوي اإلعاقة لعام 2012 في هولندا، في حفل بثه التلفزيون 

الهولندي على الهواء مباشرة.

وفي عام 2013 كانت في أوج لياقتها، وخالل استعدادها 
لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة، قلصت رقمها 

مارلو فان ريهجن

القياسي العالمي لسباق 100 متر، وسطّرت اسمها في 
صفحات التاريخ كأسرع عداءة في سباق 400 متر.

وفي ظل تحليها بكامل ثقتها في ليون بفرنسا، حصدت لقبين 
عالميين في سباقي 100 متر )13.02( و 200 متر )26.74(.

استمرت فان ريهجن في حصد مزيد من األلقاب في عام 2014، 
واحتفظت بلقبيها األوروبيين لسباق 100 متر و 200 متر في 

سوانزي في بريطانيا العظمى. وفازت أيضًا ببرونزية 400 متر.

تتطلع فان ريهجن لحصد مزيد من الميداليات في عام 2015 
عندما تنافس في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 

في الدوحة، إال أنها قد تواجه أصعب سنواتها بفضل المنافسة 
الشرسة من الفرنسية ماري إيملي ال فير، واأللمانية إيرمغارد 

بنسوسان.

ليوان يانغ
ُوِلدت يانغ في 18 يناير 1978 في شيشي بالصين، وهي 
العبة سابقة للكرة الطائرة، ودخلت إلى عالم ألعاب القوى 

لذوي اإلعاقة في أعقاب تعّرضها لحادث أدى إلى شللها.

كانت أول مشاركة عالمية لها في األلعاب البارالمبية 2008 
في بكين، حيث احتلت مراكز ال تؤهلها لنيل ميداليات في كل 

من دفع الجلة ورمي الرمح. لكنها حققت نجاحًا كبيراً في 
مشاركتها الثانية في األلعاب البارالمبية، ونالت الذهبية في 

كال المنافستين في لندن 2012.

وفي بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2013 في 
ليون، فرنسا، اكتفت بفضية دفع الجلة ورمي الرمح خلف 

حاملة الرقم العالمي القياسي الروسية ماريا بوغاتشيفا 
والتونسية هانية العيدي على التوالي.

وفي دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية 2014 في أنشيون 
بكوريا الجنوبية، نالت وانغ ذهبية رمي القرص، ودفع الجلة، 

ورمي الرمح حيث حطمت الرقم القياسي العالمي برمية 
بلغت 18.45 متراً.
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وِلد ناشمينتو في 27 سبتمبر 1987 في ماسيو بالبرازيل 
وصنع لنفسه إسمًا في لندن 2012 ووصل إلى بطولة العالم 

أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 2013 وهو 
مصمم على أن يثبت أنه حقق المزيد من التقدم منذ خاض دورة 

األلعاب البارالمبية.

وكان له ما أراد، ففي سباقة األول 200 متر، حطم الرقم 
العالمي المسجل بإسمه وكان أول عداء يصل إلى أقل من 22 
ثانية في فئته فحصد الذهبية بزمن قدره 21.09. وبعدها بأيام 

حصل ناشيمنتو على فضيه سباق 100 متر لكان بفارق 0.06 
ثانية فقط عن منافسه البولندي مشال ديروس. 

وكان البرازيلي قد أنهي المنافسات بمدالية فضية في سباق 
4×100 تتابع مع زمالئة برونو أروجو وإمكارلو سوزا وأالن 

أوليفيرا. 

وقدمت له لندن 2012 بعضًا من كل شيئ- ميداليات وعروض 
زواج وأرقام قياسية ودموع، بل الكثير والكثير من الدموع. 

فقد كان ناشيمنتو ينافس في دورة األلعاب للمرة الثانية، حيث 
كانت األولى في سباق 200 متر فئة T46 في بطولة العالم 
في لندن 2012 بعد أن حصل على الفضية بزمن قدره )22:35( 
في منافسات بطولة العالم 2011. وفي التصفيات حقق زمنًا 
قدره 22.27 ثانية ليحطم الرقم العالمي بل وحطم ذلك الرقم 
مرة أخري في النهائي ب )22.05( ثانية ليحصد الذهبية ويُظهر 

قصاصة للكاميرات مكتوب عليها طلب للزواج من صديقتة التي 
كانت تشاهد المنافسات وهي هناك في البرازيل. 

ناشيمنتوالذي أصبح اليوم مفضاًل لدى الجماهير، أضاف إلى 
مجموعته فضية أخرى، هذه المرة في سباق 400 متر بزمن 

قدره )49:21(. وكانت آخر مشاركاته في لندن 2012 هي
سباق 100 متر.

أما في بكين فقد حصل على البرونزية بزمن قدره )11.25( 
بينما فاز بالذهب في بطولة العالم في 2011. 

وحطم الرقم العالمي في التصفيات عندما كسر حاجز 11 
ثانية وقطع السباق في 10.49 ثانية. إال أنه بداًل من أن يكون 
النهائي حلمًا لناشيمنتو فإنه تحول إلى كابوس، فبعد بداية 
رائعة وصدارة في أول 40 متراً، تعرض إلصابة في أوتار الركبة 

وسقط على األرض في حزن شديد، لكنه كان مصممًا رغم ذلك 
على إنهاء السباق. 

وبينما كان يعرج في طريقه نحو خط النهاية بينما يحيية 
80000 مشجع كانت الدمع تنساب على وجهه حتى وصل 

بعد نحو 90 ثانية من المنافسين السبعة اآلخرين، ربما لم يفز 

يوهانسون ناشيمنتو

بالذهبية لكنه فاز بمشاعر الجماهير وحصل على واحدة من 
أقوى التصفيقات القوية في تاريخ األلعاب البارالمبية. 

وسوف يكون على ناشيمنتو أن يكون في قمة لياقته في 
الدوحة حتي يهزم منافسية ديروس والصيني هاو وانج. 

ولد ريهم في 23 أغطس 1988 في جوبينغن بألمانيا، وتصدر 
العناوين العالمية في عام 2014، عندما ارتقت به وثبة بلغت 

8.24 متراً إلى المستوى المطلوب للفوز بالبطولة الوطنية 
األلمانية لذوي األجسام السليمة، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا 

عالميًا جديداً في بطوالت ذوي اإلعاقة، في الوثب الطويل 
.T44 لفئة

وعلى الرغم من خيبة األمل التي ُمني بها عندما لم يتم 
اختياره لعضوية الفريق الوطني األلماني لذوي األجسام 

السليمة لألوربيين في زيورخ، فقد فاز مع ذلك بلقب البطولة 
األوربية أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في سوانزي في بريطانيا 
العظمى، بمسافة 7.63 متراً. كما نال أيضًا البرونزية في سباق 

100 متر لفئة T44 )11.85( ثانية.

شارك الالعب األلماني ألول مرة على المستوى الدولي في 
عام 2009، وفاز بعد عامين باللقب العالمي في منافسة 

الوثب الطويل فئة T44 )7.09( متراً في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة 2011 في نيوزيالندا.

ماركوس ريهم

وفي لندن 2012، اعتلى منصة التتويج مرة أخرى عن الوثب 
الطويل )7.35 متراً( ونال الميدالية البرونزية في سباق الفريق 4 

×400 متر تتابع.

وفي عام 2013، برهن ريهم على إمكانياته الحقيقية عبر وثبة 
بلغت 7.95 متراً حققت رقمًا عالميًا، ليحصد الميدالية الذهبية 

في بطولة العالم أللعاب القوى في ليون بفرنسا.
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توجه هاينرتش بوبو، المولود في 15 يوليو 198 بألمانيا، 
إلى سباق لسافة 100 متر رجال فئة T42، في بطولة العالم 

أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2013، بوصفه البطل المفضل بعد 
أن تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي قبل أيام فقط 

من بدء المنافسة. وعلى الرغم من ذلك، كان بوبو يدرك أن 
االسترالي سكوت ريردون يتحفز ليخطف منه اللقب. 

وهكذا سجل التاريخ أن المنافسة بين الرجلين كانت هي األقرب 
على مستوى العاب القوى لذوي اإلعاقة ، حيث عبر كالهما 
خط النهاية في نفس الوقت بزمن وقدره  12.68 ثانية، حيث 
كانت النتيجة أصعب من البت فيها، وبعد مداوالت استمرت 

ساعة ونصف قرر الحكام منح االثنين ميداليتين ذهبيتين. 

حتى نهاية بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2011 
في نيوزيالندا، كان بوبو تقريبًا هو رجل المضمار والميدان، 

منافس على الميداليات في العديد من المنافسات، ولكن لم 
يكن ممن ينالون الذهب.

ولحسن الحظ، تغّير كل ذلك في نيوزيالندا، وأصبح اآلن بوسع 
األلماني ذائع الصيت أن يطلق على نفسه إلى جانب مسمى 

بطاًل عالميًا، مسمى بطاًل بارالمبيًا أيضًا بعد النجاح الذي حالفه 
في لندن 2012.

ظهر بوبو، من الفئة T42  “ بتر في ساق واحدة فوق الركبة”، 
وسفير شركة أوتو بوك “Ottobock”  لألطراف المستعارة، 
ألول مرة في األلعاب البارالمبية في اثنيا عام 2004 وحصد 

ثالثة ميداليات برونزية في سباقات 100 متر )13:00(، و 200 
متر )27.10( و الوثب الطويل )5.43 متر(.

بعد عامين، نال بوبو ميدالية برونزية مرة أخرى في الوثب 
الطويل في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2006 

في هولندا، بعد أن سجل وثبة بلغت 5.07 متراً.

وفي بكين 2008، استعصى الذهب مرة أخرى على بوبو، حيث 
لم يرَق إلى المستوى المطلوب في الوثب الطويل وتمكن 
فقط من نيل الفضية عن سباق 100 متر بزمن )12.98( ثانية.

في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2011، تمّكن 
بوبو أخيراً من نيل الذهب ووقف على المنصة ليس لمرة واحدة 
فقط، وانما لمرتين. وفي الوثب الطويل، حقق الفوز في نهائي 

اتسم باإلثارة، حيث تقدم بعد األربع جوالت األولية بمسافة 2 
سم فقط، وال شك بأنه قد راودته الظنون بأن حظوظه في نيل 
الذهب قد تبخرت في الجولة قبل األخيرة عندما وثب زميله في 

الفريق فوتيك سزيز مسافة 6.14 متراً محطمًا رقم البطولة، 

بينما تبقى لبوبو وثبة كبرى واحدة فقط، حيث تمكن من 
الوثب في المحاولة التالية مسافة 6.23 متراً، محطمًا بذلك 

الرقم القياسي مرة أخرى وخطف أول ميدالية ذهبية له. وبعد 
مرور أربعة أيام، اعتلى بوبو الذي تعززت ثقته بنفسه بعد فوزه 

في الوثب الطويل، المنصة مرة أخرى، بعد أن فاز في هذه 
المرة بمنافسة عصيبة في نهائي سباق 100 متر. وغدا الرقم 

الذي سجله والبالغ 12.56 ثانية رقمًا قياسيًا جديداً، وأفضل 
فقط بزمن 0.04 ثانية من رقم الفرنسي كالفيل كيتاري والذي 

نال الميدالية الذهبية.

شهدت لندن 2012، صعود بوبو إلى الذهب في نهائي سباق 
100 متر المفعم باإلثارة بزمن )12.04( ثانية مسجاًل رقمًا 

أوروبيًا، ومتقدمًا بزمن )0.03( ثانية على منافسه االسترالي 
سكوت ريردون، ونال الميدالية البرونزية في كل من سباق 200 

.46-T42 متر وسباق تتابع 4×100 في منافسات الفئات

هاينرتش بوبو

شهد شفتسوف المولود في 29 فبراير 1988 في لييننغراد 
بروسيا، موسمًا حافاًل في 2013، وحصد أربع ميداليات ذهبية 

في فئةT36  خالل بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 
في ليون بفرنسا، متوجًا بذلك األلقاب البارالمبية الثالث التي 

حصدها في لندن عام 2012.

لم يظهر الرياضي على المسرح العالمي إال في يونيو 2012، 
عندما حصد ثالثة ألقاب أوروبية في سباقات 100 متر، و400 

متر و800 متر في ستادسكانال بهولندا.
مستجمعًا كامل ثقته بنفسه، توجه إلى لندن 2012، وتمكن 

في سباق 100 متر من تحطيم الرقم القياسي البارايمبي 
مرتين، كان أولها ضمن الجوالت التمهيدية ومرة أخرى في 

النهائي )12.08(، في مسيرته نحو الذهب. وفي سباق 400 
متر حصد الميدالية الذهبية مع تحقيق رقم قياسي عالمي 
)53.31(، قبل تحطيم رقم قياسي بارالمبي آخر في سباق 

800 متر )2:05.32( مستكماًل بذلك ظهوره المذهل.

في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2013 في 
ليون بفرنسا، كان هو الخصم الذي يتّعين قهره، واستطاع أن 

يواجه كل التحديات. وبفوزه بسباق 100 متر تمكن من كسر 
الرقم القياسي العالمي مسجال زمنًا قدره 11.90 ثانية، كما 

حقق المزيد من الفوز في سباقات 200 متر، و 400 متر و 
.38-T35 4×100 متر في منافسة الفئات

أبصرت عيناه النور في 27 مايو 1985 في كويابا في البرازيل، 
وكان برادو هو المفضل للهيمنة على فئة T11 في العاصمة 

البريطانية، وذلك على خلفية فوزه بثالثة بطوالت باراليمبية 
وثالثة ألقاب عالمية قبل لندن 2012. إال أن األمور لم تسر حسب 

المتوقع، وتعّين على برادو أن يقنع بفضية سباق 100 متر 
و400 متر وفقد حظوظه في اعتالء منصة التتويج بعد أن 

أنهى سباق 200 متر في المركز الرابع.

فاز زميله في الفريق فيليب جومز بسباق 200 متر، بينما فاز 
الصيني لي زو بسباق 100 متر، وحقق األنغولي خوسيه 

سايفو أرماندو الفوز في سباق 400 متر.

وكبطل حقيقي، استعاد برادو توازنه في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 2013، وتمكن من 

االحتفاظ بلقبي بطل العالم في سباق 100 متر و200 متر.
ومع اقتراب بطولة العالم 2015 في الدوحة، سيكون من 

إيفجيني شفيتسوف

لوكاس برادو

وبعد مرور عام على البطولة األوربية في سوانزي، حصد 
ميداليات العدو الثالث جميعها. وفي بطولة الجائزة الكبرى 

لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في يونيو 2015، 
في برلين بألمانيا، حّطم الروسي الرقم القياسي العالمي 

الذي استمر قائمًا لسبع سنوات في سباق 200 متر في فئة 
T36  متفوقًا عليه بواقع 0.20 ثانية ومسجاًل رقما قياسيًا بلغ 

24.45 ثانية.

يحمل األرقام القياسية العالمية لسباقات 100 متر، و 400 
متر، و 800 متر والوثب الطويل.

المثير مشاهدة أداء برادو في السنة التي تسبق انطالقة 
األلعاب البارالمبية المحلية في ريو، خصوصًا أن األمريكي ديفيد 

بروان قد حقق رقمين قياسيين عالميين في سباق 100 متر 
و 200 متر.
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وِلدت فانيسا لو في 18 يوليو 1990 في راتزبيرج بألمانيا، 
وحصلت على أولى ميدالياتها في المسابقات الكبرى في 

2014 عندما فازت بمنافسة بطولة أوروبا في سوانزي 
بالمملكة المتحدة. 

كما فازت األلمانية ذات الشعبية بسباق 100 متر األوروبي 
وتوجت أيام منافسة ذلك الموسم التي ال تُنسى بتحسين 

رقمها القياسي العالمي في الوثب الطويل بوثبة بلغت 
4.60 متراً وذلك في نهائيات الجائزة الكبري في برمينجهام 

بالمملكة المتحدة. 

وحتى عام 2014 كان أفضل ما حققته لو في منافسة كبرى 
هو ثالث ميداليات برونزية في بطولتي عالم مختلفتين. 

بعد ظهورها الدولي األول في 2009، فازت لو ببرونزية 100 
متر في بطولة العالم البارالمبية في نيوزيلندا. 

أما في لندن 2012 فقد فشلت في الوصول إلى منصة 
التتويج وأنهت سادسًة في الوثب الطويل ورابعة في سباق 

100 متر. 

ولد سكوت ريردون في 16 مايو 1990، في تيمورا بأستراليا، 
ودخل إلى عالم ألعاب القوى البارالمبية في عام 2008 بعمر 

ناهز 18 عامًا. بعد أن فقد ساقه في عام 2002، سعى ريردون 
نحو شغفه األول وهو التزلج على الماء، ونال ألقابًا عالمية 

في العامين 2007 و 2009.

بدأ ريردون ممارسة ألعاب القوة البارالمبية جديًا في عام 
2010، عندما حصل على بعثة دراسية إلى المعهد االسترالي 

للرياضة في مجال الجري. وبفضل تلقيه للتدريب من قبل 
األوكرانية إيرينا دوفسكينا، والتي قادت مواطنة االسترالي 
إيفان أوهانلون للحصول على ألقاب بارالمبية عالمية، قدم 

ريردون أداًء طيبًا في أولى األلعاب البارالمبية في لندن. وفاز 
في االستاد األولمبي بفضية سباق 100 متر في أفضل وقت 
شخصي له وقدره 12.43 ثانية، متخلفًا فقط بزمن قدره 0.03 

ثانية عن األلماني الفائز بالميدالية الفضية هاينرتش بوبو، 
وسجل زمنًا قياسيًا شخصيًا آخر بلغ 26.03 ثانية مما وضعه 

في المركز الرابع وبعيداً عن فرصة الفوز بميدالية.

دخل ريردون التاريخ خالل بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة في ليون بفرنسا، عندما تعادل مع بوبو في سباق 

مثير شهد تسجيل الخصمين لنفس الزمن. وفي أعقاب 90 
دقيقة من المداوالت، لم يتمكن الحّكام من التفريق بين الزمن 

الذي سّجله األثنان، تقرر منح كل منهما ميدالية ذهبية.

فانيسا لو 

سكوت ريردون

وفي 2013 عادت إلى لياقتها العالية إال أنها حصلت على 
برونزيتي الوثب الطويل وسباق 100 متر. 

وفي سباق 200 متر نال ريردون الميدالية الفضية متخلفًا وراء 
البريطاني الذي سجل الرقم القياسي العالمي رتشارد وايتهيد.

في عام 2015، يأمل ريردون بحصد المزيد من الميداليات في 
 T42 البطوالت العالمية ويخطط ليصبح أول عداء من فئة

يحقق زمنًا يقل عن 12 ثانية في سباق 100 متر.

وِلدت لوفير في 27 سبتمبر 1988 في فيندوم بفرنسا، وبدأت 
في ممارسة ألعاب القوى في سن السادسة. فقدت ساقها 

اليسرى من تحت الركبة بعد حادث كبيرة لدراجة بخارية في 
 .2004

وبعد عام واحد فقط كانت لوفير تجري بساق صناعية وتستعد 
لبداية مشوارها في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 

اإلعاقة حيث فازت بثالث ميداليات فضية في سباقات 100 
متر بزمن )13.74( و200 متر بزمن )28.37( والوثب الطويل 

)4.87 متراً(.

وفي أولى منافساتها في دورات األلعاب البارالمبية في 
2008 شاركت في سباق 100 متر المثير، وحصدت األمريكية 

أبريل هولمز الذهب بفارق0.01 ثانية عن لو فير التي أنهن 
السباق في 13.73 ثانية، كما فازت بفضية الوثب الطويل 

بمسافة )4.71(. 

وحصدت لوفير الذهب أخيراً في بطولة العالم  البارالمبية 2011 
بنيوزيلندا واعتلت منصة التتويج لسباقي 100 متر بزمن قدره 

)13.19( و200 متر بزمن قدره )27.96(. 

وفي لندن كانت لوفير في أفضل حاالتها البدنية وحصلت 
على ميدالية واحدة من كل لون. كان نهائي سباق 100 متر 
واحداً من أكثر السباقات إثارة في تاريخ دورات األلعاب، وذلك 

عندما شاركت لوفير مرة أخرى في المنافسة الحامية عند خط 
النهاية، فحلت في المركز األول بزمن 13.19 ثانية متقدمًة 

على منافستها مارلو فان رين )13.32( وهولمز )13.32( 
واللتان حصلتا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.  

 
وكان سباق 200 متر بنفس درجة اإلثارة، وفي هذه المرة 

حصلت العداءة مبتورة الساقين فان رين على الذهبية بزمن 
قدره )26.18( بينما حطمت لوفير الرقم العالمي لسباق 200 

متر لفئة T44 مسجلًة رقما جديداً ألصحاب الساق المبتورة 
الواحدة لتحصد الفضية، ثم عادت إلى منصة التتويج مرة أخرى 

ينافس محمد الكبيسي البالغ من العمر 22 عامًا في سباق 
100 متر للفئة T34. وحصل الكبيسي على الميدالية الذهبية 

لفريق قطر في سباق 100 متر للفئة T34 في دورة األلعاب 
البارالمبية اآلسيوية. وشأنه شأن زمالئه في الفريق ممن 

حصدوا الميداليات الذهبية، فقد نال أيضًا الميدالية الذهبية في 
سباق 100 متر و 200 متر للفئة T34 في بكين خالل بطولة 

الجائزة الكبرى لبطولة أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في أوائل 
هذا العام.

ماري أميل لوفير 

محمد الكبيسي

عندما نالت برونزية الوثب الطويل بمسافة )5.14 متراً( بعد 
اإلسترالية كيلي كاترايت من فئة T42 والبريطانية ستيف ريد 

اللتان حصدتا الذهب والفضة على التوالي. 

إستمرت المنافسة بين لوفير ورين في بطولة العالم 2013 
في ليون، فقد أثبتت األلمانية الملقبة “بالفتاة الشفرة” أنها 

قادرة على هزيمة لوفير في عقر دارها وذلك في سباقي 
100 متر و200 متر كليهما وأن تترك لها ميداليتين فضيتين. 

وأنهت لوفير منافسات الوثب الطويل بعد األلمانية إيريس 
بروسين لتحصل على فضية أيضًا.

وفي 2014 فازت لو فير التي قضت أغلب العام في التعود 
على شفرة جري جديدة بلقب سباق 400 متر األوروبي وذلك 

برقم عالمي جديد بلغ 1:01.41. كما فازت أيضًا في سباق 
الوثب الطويل واستمتعت بمنافسة هائلة من البريطانية 

ستيف ريد، تلك المنافسة التي يتوقع لها المزيد من اإلحتدام 
في 2015.    
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ولد ماكيلوب في 28 يناير 1990 في انتريم بأيرلندا الشمالية، 
وسيطر على سباقات المسافات المتوسطة فئة T37 منذ 

عدة سنوات وحتى اليوم، حيث حصد ألقابًا أولمبية وبارالمبية 
وعالمية وأوروبية. 

ظهر على الساحة ألول مرة في عمر السادسة عشر في 
بطولة العالم البارالمبية في هولندا 2006 حيث فاز بذهبية 

800 متر وفضية 1500 متر. وبعدها بعامين وفي دورة ألعاب 
بكين البارالمبية تصدر منصة التتويج بعد إنتصار في سباق 800 

متر بزمن قدره )1:59.39(. 

وفي بطولة العالم البارالمبية في نيوزيلندا 2011، حطم 
ماكيلوب رقم سباق 800 متر بزمن قدره )1:58.90(  و1500 
متر بزمن قدره )4:14.81( وذلك في طريقه لتحقيق ذهبيتين. 
وفي اإلستعدادات لبطولة لندن 2012 صنع ماكيلوب تاريخًا 

بعد أن أصبح أول من يكسر رقمًا عالميًا على إستاد لندن 
األوليمبي. وذلك في منافسات تمهيدية، حيث كان أول من 

يحق أقل من 4 دقائق في سباق 1500 متر فئة T37 . ومازال 
رقمه 3:59.54 صامداً حتى اليوم. 

وإستمر تحطيمه لألرقام القياسية في أولمبياد لندن 2012 
البارالمبية حيث إنتصر في سباق 800 متر بزمن )1:57.22( ثانية 

وهو رقم عالمي جديد، وسباق 1500 متر بزمن )4:08.11( وهو 
رقم جديد لأللعاب البارالمبية. 

مايكل ماكيلوب 

كما فاز بلقبيه الرابع والخامس في 2013 في ليون وتصدر 
منصة التتويج مرة أخرى في سباقي 800 متر بزمن 

)1:57.17( و1500 متر بزمن )4:08.11(. وقد كان الرقم الذي 
حققه لسباق 800 متر رقمًا عالميًا جديداً وذلك على الرغم 

من حرارة الجو الشديدة. وفي 2014 فاز ماكيلوب بأول ألقابة 
األوروبية وهو إنجاز خاصة في ظل ظروف إصابته معظم ذلك 

الموسم، حيث أنهى سباق 800 متر في 1:58.16 ثانية، 
وسباق 1500 متر في 4:16.73 ثانية. 

ريتشيل ماريسون 
ولدت ماريسون في 3 يونيو 1987 في الواليات المتحدة 

األمريكية، وبدأت ممارسة ألعاب القوى لذوي اإلعاقة منذ 
2014 فقط، إال أن نتائجها ظهرت سريعًا، ففي بطولة الواليات 

المتحدة الوطنية البارالمبية للمضمار والملعب في يونيو، 
استطاعت تحطيم الرقم القياسي العالمي في مسابقة 

رمي العصا فئة F51 بحوالي ثالثة أمتار، حيث وصلت لمسافة 
18.82 متراً.

 وكان الرقم القياسي السابق البالغ 15.83 متراً والمسجل 
بإسم األيرلندية كاثرين أونيل قد ظل صامداً ألكثر من ثالثة 

عشر عامًا، إال أن الرقم الجديد لم يصمد طوياًل، فقد استطاعت 
ماريسون زيادة رقمها القياسي بثالثة أمتار أخرى وذلك 

برمية مسافتها 21.90 متراً، وذلك ضمن منافسات جرت في 
أوموتش بجمهورية التشيك. وفي الوقت نفسه، حطمت 

 F51 ماريسون أيضًا الرقم القياسي العالمي لرمي القرص فئة
وذلك برمية بلغت مسافتها 8.60 متراً.   

وِلد رايموند مارتن في 3 يناير 1994 في نيوجيرسي بالواليات 
المتحدة األمريكية وسوف يكون هو الرياضي الذي يحاول 

الجميع هزيمته في الدوحة 2015 بعد أن سيطر على فئة 
T52  األعوام األخيرة. 

فبعد أن فاز بذهبيتين وفضيتين في مسابقة  ألعاب بارابان 
األمريكية  2011 وهو في عمر السابعة عشر، صنع مارتن 

لنفسه إسمًا في عام 2012 بفوزه بألقاب بارالمبية وتسجيل 
أرقام قياسية جديدة. ففي يوليو 2012 وقبل شهر واحد 

من بداية بطولة لندن 2013، حطم رقم 200 متر مسجاًل زمنًا 
قدره 30.18 ثانية ليلفت اإلنتباه إلى قدراته قبل دورة األلعاب 

البارالمبية. 

ولم يستطع أحد أن يهزم مارتن في لندن 2012 حيث استطاع 
أن يفوز بأربع ذهبيات في منافسات 100 و200 و400 و800 

متر .

وفي منافسات بطولة العالم 2013 في ليون بفرنسا، أصبح 
مارتن أول العب يفوز بخمس ميداليات ذهبية في نفس البطولة 

حيث حصد ألقاب جميع المسافات من 100 إلى 1500 متر، 

وِلد ماكراكن في 20 يناير 1997 في بندابرج بإستراليا، وبدأ 
مشوارة الدولي في عام 2011 وهو لم يتجاوز الخامسة عشر 

من عمره. ينتظر ماكراكن العب ألعاب القوى مستقبل مشرق 
.T34 في فئة

لقد أظهر الفتى اإلسترالي الذي لم يتجاوز الخامسة عشر 
قدراته الواعدة عندما تمكن من الفوز بفضية سباق 100 متر 

وبرونزية سباق 200 متر في ألعاب لندن البارالمبية في لندن 
.2012

وفي 2013 برهن على أن ذلك لم يكن صدفة وذلك عندما 
حصد أربعة ميداليات في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 

اإلعاقة في ليون بفرنسا، حيث فاز بفضية سباقات 100 و200 
و400 متر وحصل أيضًا على برونزية سباق 800 متر. وكان الفائز 

بجميع تلك السباقات منافسه التونسي وليد كتيلة.

وعلى الرغم من عدم خوضه لمنافسات كبرى في 2014، 
فإن ماكراكن استطاع أن يسجل رقمًا قياسيًا جديداً ألوشيانيا 

في سباقات 100 و200 و400 و800 متر التي أنهاها ثانيًا 
بعد التونسي كتيلة. ومن المؤكد أن المنافسه بينهما ستزداد 

إشتعااًل في الدوحة 2015.   

رايموند مارتن

ريد ماكراكن 

كما استطاع تحطيم أربعة أرقام عالمية في أربعة من هذه 
السباقات الخمسة. ومع غياب البطوالت الكبري لألمريكيين 
في 2014 استطاع مارتن تقليص رقمه القياسي العالمي 

في مسابقة 200 متر إلى 30.07 ثانية.

وفي يونيو 2015 في منافسات أربون بسويسرا 2015 أعاد 
مارتن كتابة التاريخ مرة أخرى عن طريق تحقيق أرقم عالمية 

جديدة لسباقات 100 و400 و1500 متر.
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وِلد الكاتوس في 2 يونيو 1980 في والية كيبيك بكندا، وفاز 
بأولى ميدالياته الدولية في 2006- وكانت برونزية سباق 100 

متر في في بطولة العالم، ومنذ ذلك الوقت فإن مستوي 
الكاتوس يرتفع في كل عام وهو اليوم الرجل الذي يحاول 
  .T53 الجميع هزيمته في سباق الكراسي المتحركة فئة

وبعد فوزه بثالث ميداليات فضية في لندن 2012، حيث 
أنهى ثانيًا بعد الصيني هازهاو لي في سباق 200 متر و400 

متر واإلسترالي ريتشارد كولمان في سباق 800 متر، تفوق 
الكاتوس في بطولة العالم البارالمبية في ليون بفرنسا وفاز 

بأربعة ذهبيات وفضية واحدة. 

وقد فاز الكاتوس الالعب السابق لكرة السلة من على 
الكراسي المتحركة، بألقاب العالم في سباقات 100 و200 
و400 متر وسباق 4×100 تتابع فئة T53-54. وبعدها بأيام 

إستمر ليسجل رقمًا عالميًا جديداً لسباق 100 متر فئة T53 في 
إستاد لندن األوليمبي أثناء األلعاب السنوية بزمن قدره 14.34 
 T44 ثانية. حافظ الكاتوس، المتزوج من الالعبة البريطانية فئة

ستيف ريد، على مستواه الرائع. وفي بطولة الجائزة الكبرى 
في نوتويل بسويسرا 2014 قلص الرقم العالمي المسجل 

بإسمه لسباق 100 متر 0.17 من الثانية وهو إنجاز رائع خاصة 

وِلدت ليل في 14 فبراير 2000 في دونبار بالمملكة المتحدة، 
وكانت في عمر الرابعة عشر فقط عندما أعلنت عن نفسها 

للعالم عام 2014 من فوق منصة التتويج بأرقام قياسية 
عالمية وألقاب أوروبية.

ففي فبراير وضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى أللعاب 
القوى البارالمبية في دبي، قطعت مسافة السباق في 

31.01 ثانية فقط لتسجل رقمًا عالميًا جديداً لسباق 200 متر 
فئة T35 ، وهو الرقم الذي استطاعت تقليصه إلي 30.71 ثانية 

في شهر مايو.

وفي إطار نفس المنافسات في بدفورد بالمملكة المتحدة، 
قطعت مسافة سباق 100 متر فئة T35 في زمن قدره 14.63 

ثانية، محققًة رقمًا عالميًا جديداً. واستمر صعودها المذهل 
نحو الشهرة في بطولة أوروبا البارالمبية أللعاب القوى في 
سوانزي بالمملكة المتحدة، حيث كانت أول منافسة دولية 

كبرى تخوضها، وفازت بذهبية سباقي 100 و200 متر بعد أن 
هزمت منافستها بطلة العالم اإليطالية أوكسانا كورسو في 

السباقين. 

برنت الكاتوس 

ماريا ليل 

أنه لو وضعنا في الحسبان أنه جاء بعد أقل من ساعتين من 
مشاركته في سباق 1500 متر. 

وفي عام 2015، يتصدر الكاتوس الئحة التصنيف العالمي 
لسباقي 100 و200 متر، كما يأتي خلف بطل العالم الفرنسي 

بير فيربانك في سباق 400 متر.  

ال شك أن ليل ينتظرها مستقبل مشرق، إال أنها لن تستطيع 
تحقيق طموحاتها في ظل المنافسة التي تواجهها من تلك 

الفتاة التي لم تتجاوز العشرين، اإلسترالية أيسيس هولت التي 
حطمت رقمي ليل القياسيين لسباقي 100 و200 متر في 

2015، ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبري أللعاب القوى 
البارالمبية في بريزبن بإستراليا.   

وِلد مارسيل هاغ في عام 1986 في نوتويل بسويسرا، ووصل 
إلى قمة التألق في 2013 عندما حصد خمس ميداليات ذهبية 

في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون 
بفرنسا، مستغاًل غياب منافسه البريطاني ديفيد وير الذي 

 .T45 وصف هاغ بأنه الرجل الذي يتعين عليه هزيمته في فئة

وحصد “طلقة الرصاص السويسرية” األلقاب العالمية لسباقات 
400 و1500 و5000 و10000 متر والماراثون، باإلضافة إلى 

فضية سباق 800 متر ليتوج عامأ مميزاً. 

وواصل تألقه في 2014 ، في غياب وير مرة أخرى، حيث فاز 
بألقاب سباقات 800 و1500 و5000 متر في بطولة أوروبا في 

سوانزي بالمملكة المتحدة. 

وكان آخر ألقاب هاغ مختلفًا تمامًا عما حققه في 2012، عندما 
تنافس هاغ ووير وجهًا لوجه في أربعه منافسات حامية بأداء 

مذهل – في سباقات 800 و1500 و5000 متر والماراثون 
في ألعاب لندن 2012. فقد كان الالعب البريطاني ال يُهزم على 

أرضه، حيث حصد الذهب في جميع المنافسات وترك لهاغ 
فضيتي 800 متر والماراثون.  

وكان السويسري الذي يعاني من شلل الحبل الشوكي منذ 
والدته أحدث الموهوبين في سباقات الكرسي المتحرك، سائراً 

على خطى أعظم العبين: فرانز نتليسباتش وهاينز فري.  

 كانت مشاركته األولى في األلعاب البارالمبية في أثينا، وكان 
في ُعمر الثامنة عشر فقط عندما فاز ببرونزيتين سباقي 

800 متر بزمن قدره )1:32:66( ثانية و1500 متر بزمن قدره 
)3:05:48( ثانية، كما وصل إلى نهائي سباقي 400 و1500 

متر. 

وبعد عامين خطف ذهبية سباق 10000 متر بزمن قدره 
)23:06:71( ثانية في بطولة العالم البارالمبية في هولندا، 

وحصد الفضية أيضًا في سباق 400 متر، وفي سباق 800 
متر بزمن قدره )1:39:10( ثانية، وسباق 5000 متر بزمن قدره 

)11:20:68( ثانية. 

إال أن بطولة بكين 2008 كانت مخيبة آلماله، فكان أفضل نتائجه 
أن حل رابعًا في سباق 5000 متر. وخامسًا في سباقي 400 

و800 متر، ولم يتمكن من إنهاء سباق 1500 متر وال المارثون 
بعد إن إصطدم بالمنافسين في السباقين كليهما. 

عاد سريعًا بأداء قوى في 2010، محطمًا أربعة أرقام قياسية 
عالمية في أربعة أيام في منافسات نوتويل بسويسرا في 

شهر يونيو. وكانت أرقامه التي مازالت صامدة حتى اليوم هي 
800 متر )1:31:12( ثانية، 1500 متر )2:54:51( ثانية، 5000 

متر)9:53:05( ثانية، 10000 متر )19:50:04( ثانية. 

مارسيل هج 

كان هاغ هو الرجل الذي يسعى المنافسون إلى هزيمته في 
بطولة العالم 2011 في نيوزيلندا، وهي البطولة التي شهدت 
منافسته في جميع السباقات من 400 متر حتى 10000 متر. 

لكن من سوء حظ هاغ أن واجه وير، الذي كانت خسارته أللقابة 
العالمية في العام السابق حافزا له لتحقيق الفوز، فقدم 

درسًا تكتيكيًا في سباقات 800 و1500 و5000 متر ليحصد 
الذهب متفوقًا على هاغ الذي إكتفى بالفضية. بينما فاز هاغ 
بذهبية واحدة بعد إنتصاره في سباق 10000 متر بزمن قدره 
) 22:16:84( ثانية، وهو السباق الذي لم يشارك فيه وير. كما 

أنه عاد وطنه حاماًل فضية رابعة في سباق 400 متر بزمن قدره 
 .)48.16(

بعد أن هزم وير ليحصد الذهب في ماراثون لندن في أبريل 
2014 يأمل هاغ في هزيمة وير ألول مرة في منافسة كبرى 

في بطولة العالم البارالمبية 2015 بالدوحة، قطر. 
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وِلدت في 5 أكتوبر 1978 في سيوابا بالبرازيل، وبعد نجاحها 
في بطولة لندن 2012، حيث فازت بذهبيتي سباقي 100 

و200 متر فئة T11، أصبحت جويلهيرمينا، أسرع إمرأه عمياء 
تمامًا في العالم، وفي أوج لياقتها في بطولة العالم أللعاب 

القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 2013، كان هدفها 
باألصل أن تحطم رقم 100 متر وأن تصل إلى أقل من 12 ثانية، 

وبالفعل حققت جويلهيرمينا الميدالية الذهبية بأفضل رقم في 
الموسم 12.16 ثانية.    

إستمرت في إنتصاراتها لتفوز بذهبيتين أخريين: واحدة في 
سباق 400 متر برقم قياسي للبطولة بزمن قدره 56.56 ثانية. 

وفازت بذهبيتها الثالثة في سباق 200 متر معادلة نفس الرقم 
الذي حققته في كريستشرتس في 2011 بزمن قدره )24.74 

ثانية(

وفي عام 2014 تصدرت جويلهيرمينا التصنيف العالمي 
لسباقي 100 و200 متر بعد أن أنهت السباق قبل منافستها 

التي تصغرها بثالثة عشرعامًا الصينية سيوكينج ليو.

وكانت البرازيلية ذات الشعبية التي عانت منذ والدتها من مرض 
إلتهاب الشبكية قد بدأت ممارسة ألعاب القوى بفضل كرم 

أختها التي سمحت لها بإستعارة حذائها الرياضي حتي تشارك 
في منافسة جري محلية. وكانت أول مشاركة لها في دورات 

 T12 األلعاب البارالمبية في أثينا 2004، حيث نافست في فئة
مع الالعبات اللواتي يعانين من إعاقة بصرية أقل، في سباقات 

400 و800 و1500 وحصلت على البرونزية في المسافات 
األقصر. 

وفي بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في هولندا 
2006، عادت إلى وطنها بذهبية سباق 200 متر بزمن قدره 

)26.32( ثانية، وفضية سباق 100 متر فئة T11  بزمن قدره 
)13.00( ثانية و400 متر فئة T12 بزمن قدره )58.42( ثانية.     

وبعد عامين وفي بكين، فازت بأول ميدالياتها البارالمبية 
الذهبية في سباق 200 متر فئة T11 بزمن قدره )25.14( 

و100 متر T11 بزمن قدره )12.40( ثانية وبرونزية 400 متر فئة 
T12 بزمن قدره )57.07( ثانية. وعندما أخذت الميداليات معها 

إلى البرازيل لتريها لوالدها كان عليه أن يحملها بالقرب من ضوء 
الشمعة حيث أن بيته ليس فيه كهرباء. وقد وعدت والدها أنها 

سوف تشتري له بيتًا جديداً، ومع عيد الميالد برت بوعدها. 

وعلى الرغم من إسمها الكبير في البرازيل بعد نجاحها في 
المنافسات البارالمبية، فإن العالم لم ينتبه قبل 2011 إلى 

.T11 جويلهيرمينا وذلك عندما أذهلت العالم بأدائها في فئة
وفي بطولة العالم أللعاب القوي لذوي اإلعاقة في نيوزيلندا 

2011، فازت بأربع ميداليات ذهبية وحققت مجموعة من األرقام 
القياسية، كما قلصت من رقمها العالمي والشخصي لسباق 

تريزنها جويلهيرمينا 

100 متر الذي سجلته في 2007، من 12.27 ثانية إلى 12.13 
ثانية، كما استطاعت أن تحطم الرقم القياسي لسباق 200 متر 

الذي صمد لمدة 10 سنوات عندما أنهت السباق بزمن قدره 
24.98 ثانية. وحصدت أيضًا ذهبية سباق 400 متر بزمن قدره 

) ) 57.18وسباق 400 متر تتابع فئة   13F-T11بزمن قدره 
)50.51( ثانية. 

وبعد ستة شهور من بطولة نيوزيلندا، حققت زمنًا قدره 12.04 
ثانية في منافسة في ألمانيا لتقلص أكثر من رقمها العالمي 

في سباق 100 متر. وهي اليوم مصممة على أن تنهي ذلك 
السباق في أقل من 12 ثانية. 

ومن المؤكد أن جويلهيرمينا سوف تكون واحدة من أهم نجوم 
بطولة ريو 2016 ولكن قبل ذلك سوف تبحث عن النجاح في 

بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2015. 

وِلد جريفز في 4 أكتوبر1982 في المملكة المتحدة، وربما 
كان جريفز ال يرغب في أن ينتهي موسم 2014، فقد كان 

الموسم الذي شهد نجاحه أخيراً في كسر حاجز الستين متراً 
في المنافسات.    

بعد أن فاز بذهبية ألعاب الكومنولث بجالسجو 2014 برمية 
بلغت مسافتها 59.21 متراً، توجه جريفز إلي بطولة أوروبا 

البارالمبية أللعاب القوى في سوانزي بالمملكة المتحدة 
وهو شديد الثقة بنفسه. إن رميته التي بلغت مسافة 62.34 

لم تمكنه فقط من الفوز باللقب األوروبي بل وضمنت له مكانًا 
على قمة التصنيف العالمي متجاوزاً األمريكي جيرمي كامبل. 

 
كان كامبل أشد منافسي جريفز في السنوات األخيرة، حيث 

إنتزع من جريفز الذهبية في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة في ليون بفرنسا 2013 وأيضًا في لندن 2012. وكان 

على جريفز أن يرضى بالفضية في المنافستين كلتيهما.  
وبسبب إصابه خفيفة عانى منها في ألعاب لندن، لم يستطع 

جريفز أن يستعيد لياقة عام 2011 الذي شهد فوزه باللقب 
العالمي وتحطيم الرقم القياسي العالمي لثالث مرات.  

كانت ألعاب لندن هي الدورة البارالمبية الرابعة لجريفز الذي 
ظهر ألول مرة في سيدني عندما فاز بالذهبية بمسافة قدرها 

)46.04 متراً( بعد األمريكي شاون براون )47.96 متراً(. 
وبعد أعوام أربعة، وفي أثينا، حقق جريفز رقمًا عالميًا جديداً 
بمسافة بلغت 55.12 متراً، ليحصد الذهبية ثم يعود للتربع 

على القمة مرة أخرى بمسافة )53.83 متراً( في بطولة 
العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في هولندا 2006. 

وبعد أن جمع لقبي العالم و ذوي اإلعاقة في خزانة بطوالته، 
بدأ جريفز يطمح في المنافسة في األلعاب األوليمبية 

ُوِلدت في عام 1986، وتنافس الالعبة الموهوبة سارة حمدي 
 ،34/F33 مسعود من قطر في بطولة رمي القرص للفئتين

ورمي لجلة للفئتين F32/33. وقد حازت على ميدالية ذهبية 
في كال المنافستين في دورة األلعاب األسيوية لذوي اإلعاقة 

2014. ومؤخراً، حلت سارة في المركز الثاني في بطولة 
الجائزة الكبرى لبطولة العالم البارالمبية أللعاب القوى في 

أبريل 2015 في بكين، في كال المنافستين. يحفل المستقبل 
بكثير من األلق لسارة حيث أنها تترك بصمتها الواضحة على 

المسرح العالمي. وستكون بطولة العالم البارالمبية أللعاب 
القوى 2015، هي المرة األولى التي تنافس فيها سارة أمام 

مواطنيها، فلنكن جميعنا بانتظار روية هذه النجمة الرياضية 
القادمة.

دان جريفز 

سارة حمدي مسعود

والبارالمبية كلتيهما، لكن برونزية مخيبة لآلمال )53.04 متراً( 
في دورة بكين البارالمبية وضعت حداً لذلك الطموح، وبداًل 

من ذلك بدأ جريفز في التركيز على إستعادة صدارة التصنيف 
العالمي من جيرمي كامبل الذي حقق الذهبية في الصين 

بمسافة بلغت )55.08 متراً(.

وفي منافسات بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 
في نيوزيلندا 2011، حطم جريفز الرقم العالمي برمية بلغت 

مسافة )58.98 متراً(. وبعدها في كأس العالم البارالمبي 
في بريطانيا 2011 بلغت رميته 59.27 متراً. ولم يستمر ذلك 

الرقم ألكثر من شهر حيث بلغت رميته في شهر يونيو 59.58 
متراً وذلك ضمن إطار منافسات الملعب والمضمار البارالمبية 

في الواليات المتحدة األمريكية.    

خسر جريفز رقمه العالمي لمصلحة كامبل بعد إن أصبح 
األمريكي القوي كامبل أول العب تتجاوز رميته 60 متراً. وقد 

يهدد جريفز الذي يأمل في إستعادة لقبه العالمي رقم كامبل 
البالغ 63.46 متراً. 
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وِلدت سيوكينج ليو في 28 أكتوبر 1991 في نانيج بالصين 
وهي بالتأكيد واحدة من المرشحات المستعدات إلنهاء 

 .T11 سيطرة البرازيلية تيريزينها جيلهيرمينا في فئة

في عام 2014، حلت سيوكينج ثانيًة في التصنيف العالمي 
خلف البرازيلية في سباقات 100 متر و200 متر بينما كانت 

األسرع في سباق 400 متر. وهذا العام تأتي خلف البرازيلية 
بطلة العالم في سباقي 100 و400 متر بمركز واحد. وفي 

األلعاب البارالمبية في أكتوبر، كانت ليو في حالة بدنية رائعة 
مكنتها من الفوز بذهبية سباقات 100 و200 و400 متر 

مسجلًة رقمًا أسيويًا جديداً في سباقات السرعة األطول.  

ولَدت مارجريتا جونتشاروفا في 16 مارس في فولسك في 
روسيا، وبدأت مشوارها الدولي في 2005، لكنها لم تبدأ في 

الفوز باأللقاب إال مؤخراً.

في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في هولندا 
2006 نالت برونزية سباقي 100 و200 متر فئة T38 وكررت 

نفس اإلنجاز في 2008 في دورة ألعاب بكين البارالمبية. 
فازت بأول ألقابها في 2011 عندما حصلت على ذهبية سباق 

100 متر في منافسات بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة في نيوزيلندا، كما فازت أيضًا بفضية سباقي 100 متر 

. 38-T35و4×100 تتابع فئة

وقبيل دورة لندن 2012، فازت جونتشاروفا بلقبي سباقي 100 
و200 متر األوروبيين، كما حصلت على الميدالية الفضية في 

الوثب الطويل، وكان ذلك النجاح دافعًا لها للمزيد من التفوق 
في ثاني دورة ألعاب باراليمبية تخوضها، واستطاعت في لندن 

أن تصل إلى قمة منصة التتويج في سباق 100 متر والوثب 
الطويل وسباق 4×100 تتابع فئة T35-38، كما تمكنت أيضًا 

من حصد فضية سباق 200 متر. 

إال أن ظهور الموهبتين اللتين لم تتجاوزا العشرين، وهما 
البريطانية سوفي هان والبرازيلية فيرونكا هيبوليتو، قد حد من 

نجاحها في 2013. ففازت هيبوليتو بلقب العالم لسباق 200 
متر في ليون بفرنسا بينما حصلت جونتشاروفا على البرونزية. 

أما في سباق 100 متر فقد أنهت الروسية رابعة خلف هان التي 
حصدت لقب العالم في النهاية، إال أن جونتشاروفا استطاعت 
أن تحافظ على سيطرتها على منافسة الوثب الطويل لتصبح 

بطلة العالم البارالمبية في تلك البطولة. 

سيوكينج ليو

مارجريتا جونتشاروفا 

وفي عام 2014 حققت جونتشاروفا رقمًا عالميًا جديداً في 
سباق 100 متر بزمن قدره 13.09 ثانية، وذلك ضمن منافسات 

الجائزة الكبرى أللعاب القوى البارالمبية التي جرت في  نوتويل 
بسويسراً. إال أن هان إستعادت الرقم القياسي بعد أقل من 48 

ساعة بزمن قدره  13.04 ثانية. 

لكن الروسية ثأرت من هان في بطولة أوروبا البارالمبية أللعاب 
القوى في سوانزي بالمملكة المتحدة 2014، حيث خطفت 
منها ذهبيتي 100 و400 متر، كما حصلت جونتشاروفا أيضًا 
-T35 على ذهبيتي الوثب الطويل وسباق4×100 تتابع فئة

  .38

وفي مسابقات الجائزة الكبري في برلين ألمانيا، يونيو 2015، 
سجلت رقمًا عالميًا جديداً في الوثب الطويل فئة T38 بقفزة 

بلغت 5.22 متراً.

ولدت فرانسوا إيلي في 27 سبتمبر 1989 في لوالمينتين 
بجزيرة المارتينيك الفرنسية، وكانت محط آمال الفريق الفرنسي 

في الحصول على ميدالية على أرضهم في بطولة العالم 
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا. فبعد أن فازت 

بذهبية 100 متر للسيدات فئة T37 في ألعاب لندن 2012، 
وحطمت الرقم القياسي العالمي قبل بطولة ليون بأسابيع 
قليلة، أصبحت فرانسوا إيلي بال جدال أقوى المرشحات للفوز 

باللقب العالمي. 

ولم تخيب النجمة الفرنسية اآلمال، فحطمت الرقم العالمي 
في التصفيات وأنهت السباق في زمن أقل 0.02 ثانية من ذلك 

الرقم، كما حصدت الذهبية في النهائي بزمن قدره 13.72 
ثانية فحطمت أيضًا رقمها السابق. وقد كان لقب سباق 100 
متر هو ثاني ألقابها في ليون، فقبله بثالثة أيام، استطاعت 
فرانسوا أن تكسر الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر 

أثناء التصفيات بزمن قدره 28.35 ثانية. وعلى الرغم من أنها 
لم تتمكن من تجاوز ذلك الرقم في ذلك النهائي إال أنها تمكنت 

من حصد الميدالية الذهبية بزمن قدره 28.48 ثانية، متجاوزة 
البطلة الناميبية جوانا بنسون.  

واصلت فرانسوا إيلي تألقها في 2014، متصدرًة للتصنيف 
العالمي لسباقي 100 و200 بعد أن حطمت رقميها 

وِلدت سوفي هان في 23 يناير 1997 في المملكة المتحدة، 
وكانت مشاهدتها لبطولة 2012 لندن دافعًا لها لممارسة 

ألعاب القوى لذوي اإلعاقة ، بداية مشوارها الدولي كانت في 
بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 

  .2013

وقد نبتت في هذه البطولة بذرة تنافس من المؤكد أنها سوف 
تظل تنمو في السنوات القادمة. ففي تصفيات سباق 200 متر 

فئة T38 تأهلت هان إلى الدور النهائي برقم جديد للبطولة، 
وواجهت في النهائي العبة تظهر هي األخرى ألول مرة وهي 

البرازيلية التي لم تبلغ العشرين ربيعًا فيرونا هيبوليتو. ولم 
تكتف هيبوليتو بالفوز بالذهبية بل استطاعت أيضًا أن تحطم رقم 

هان. وبعد يومين انتصرت هان عليها بالفوز بذهبية سباق 100 
متر وتركت لها الفضية، محطمًة الرقم العالمي الذي سبق 

وحققته هيبوليتو في نصف النهائي.     

وفي 2014، خسرت هان رقمها القياسي لسباق 100 متر 
على يد الروسية مارجريتا جونتشاروفا لمدة أقل من 24 ساعة، 

حيث حققت جونتشاروفا 13.09 ثانية في مسابقة الجائزة 
الكبري في نوتويل بسويسرا قبل أن تسجل هان في اليوم 

ماندي فرانسوا إيلي  

سوفي هان 

القياسيين العالميين بفارق طفيف، كما فازت أيضًا بلقب سباق 
100 متر األوروبي وتخطت أفضل أرقامها لتحصد فضية سباق 

400 متر. 

في عام 2008، كانت فرانسوا إيلي تقيم في جزيرة المارتينيك 
الفرنسية عندما أصيبت بنوبه دماغية أثناء إستعدادتها 

لإلنتهاء من المرحلة الثانوية، وعندما كانت في حالة غيبوبة 
في أول األمر توقع األطباء أن تكون فرصها في النجاة ضعيفة 

جداً، ولكن فرانسوا إيلي فازت بعد أربعة أعوام بذهبية سباق 
100 متر في دورة ألعاب لندن البارالمبية 2012.  

التالي مباشرة زمنًا قدره 13.04 ثانية ضمن منافسات لوفبرو 
في المملكة المتحدة.  

إن هان وهيبوليتو وجونتشاروفا يتنافسن بشراسة في 2015 
وقد يتحطم الرقم القياسي العالمي عدة مرات قبل أن تذهب 

الميدالية الذهبية إلى الفائزة في الدوحة.
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وِلد ديفيز في 1991 في بردجند في ويلز، ويتطلع ديفيز 
إلى االحتفاظ بلقبيه العالميين في دفع الُجلة ورمي القرص 

واإلستمرار في تسجيل األرقام القياسية كما فعل في عامي 
2014 و2015. 

وقد َحَسن ديفيز بالفعل من أرقامه القياسية العالمية في 
المناسبتين اللتين شارك فيهما بعد تغيير مدربه و”إعادة بناء” 

جسمه. ويظل رقمه القياسي لدفع الُجلة صامداً بمسافة 
طولها 15.93 متراً. ويسعى البطل الويلزي إلى كسر حاجز 

الستة عشر متراً هذا الموسم. أما في مسابقة القرص فئة 
F42 فإن رقمه القياسي البالغ 48.87 متراً ما يزال قائمًا، وكان 

قد سجله في بطولة أللعاب القوى في دبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. 

وفي بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون 
بفرنسا 2013، تمكن ديفيز من دفع الجلة لمسافة 14.71 

ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي ويضاعف من حصاده 
الذهبي بعد تتويجه أيضًا بصدارة مسابقة رمي القرص. 

وتابع ديفيز نجاحه في 2014، وذلك بحصوله على لقب 
المنافستين كلتيهما في سوانزي بالمملكة المتحدة. إال أنه 
خاب أمله بحصوله على فضية رمي القرص فئة F42/44 في 
ألعاب الكومنولث التي أقيمت في جالسجو عام 2014، بعد 

أن حل خلف صديقه المَقَرب دان جريفز.  

وفضاًل عن المحافظة على ألقابة العالمية في 2015، فإن 
ديفيز يسعى إلى رمي القرص ألبعد من 50 متراً ألول مرة. وقد 

إقترب كثيراً من ذلك عندما سجل رقمًا عالميًا جديداً بمسافة 

ألِيد ديفيز 

طولها 48.69 متراً في مسابقة الجائزة الكبري البارالمبية 
أللعاب القوى، والتي أقيمت في جروسيتو بإيطاليا. 

وكان الرجل الويلزي ذو الشعبية قد بدأ في ممارسة ألعاب 
القوى لذوي اإلعاقة على نحو جاد عندما َعَرَفه بها أصدقاؤه 

في عام 2006، وكان وقتها في عمر الرابعة عشر. وكانت 
أول منافسة دولية يخوضها في عام 2010، وبعدها بعام فاز 

بفضية منافسات بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 
في كرايستشرتش بنيوزيلندا. 

وفي لندن 2012، حصد أول ذهبية باراليمبية عندما تصدر منصة 
التتويج في منافسة رمي القرص، كما حصل في نفس الوقت 

على برونزية دفع الُجلة، وهما اإلنجازان اللذان قال أنهما كانا 
أهم لحظة في مشوارة الرياضي حتى اآلن.

وفي حفل التكريم بمناسبة العام الجديد 2013، كان إسمه 
على قائمة الشرف وأصبح واحداً من الحاصلين على وسام 

الرتبة فائقة االمتياز في اإلمبراطورية البريطانية بدرجة عضو.

وليد كتيلة 
وِلد وليد كتيلة في 22 يوليو 1985 في تونس، ولم يضع أي 

وقت في وضع بصمته على سباق فئة T34  وسيطر على 
المشهد الرياضي في العالم للسنوات القليلة الماضية. 

في ألعاب لندن 2012، سرق األضواء بميداليتين ذهبيتين 
لسباقي 100 و200 متر فئةT34 ، وفي بطولة العالم أللعاب 

القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 2013 فعل ما هو أكثر 
حيث إعتلى قمة منصة التتويج لسباقات 100 و200 و 400 

.T34 و800 متر فئة

ولم يتوقف تقدم كتيلة السريع في بطوالت 2014 ، فما 
بين شهري فبرايد ومايو سجل أرقامًا قياسية جديدة في 

سباقات 100 متر)15:33( ثانية و200 متر )26:69( ثانية  و400 
متر)50.04( ثانية  و800 متر )1:42:33( . 

وفي مايو 2015، ِضمن منافسات في أربون بسويسرا، حطم 
قتيلة رقمين عالميين كان قد سجلهما، األول في سباق 800 

متر فئة T34 حيث قلص الرقم السابق  الذي كان قد سجله 
في دبي في العالم السابق بثانيتين  مسجاًل وأنهى السباق 

 T34 في زمن قدره 1:40:21 ، ثم في سباق 100 متر فئة
حيث وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 14:95 ثانية – كان 

أفضل أرقامة سابقًا 15:33 ثانية وسجله في اإلمارات في 
بداية 2014. 

وِلدت  كوكروفت في 9 أغسطس 1992 في هاليفاكس 
ببريطانيا، وفازت بجميع األلقاب الكبرى في المنافسات التي 

إشتركت بها منذ دخولها المجال الدولي في عام 2011. بدأت 
كوكروفت ممارسة ألعاب القوى لذوي اإلعاقة في 2007، 
وكان عمرها وقتها 17 عامًا، في يوم المواهب الذي أقامته 

جامعة لوفبرو حيث جربت سباق الكراسي المتحركة ألول مرة. 
وكانت قبل ذلك قد شاركت في مسابقات السباحة ورمي 

القرص جلوسًا وكرة السلة والرجبي على الكراسي المتحركة 
وذلك في المدرسة الثانوية.

وفي عام 2010 حطمت كوكروفت تسعة أرقام قياسية 
وفازت بميدالياتها الذهبية األولي في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة في نيوزيلندا 2011، حيث فازت بذهبية 

سباق 100 متر بزمن قدره )18.98( ثانية و200 متر بزمن قدره 
)33.72( ثانية مع تسجيل أرقام قياسية للبطولة. وإستمرت 
“اإلعصار هانا” في تحطيم األرقام القياسية في 2012، حيث 

حطمت أرقام سباقي 100 و200 متر بإنتظام، ففي سباق 
100 في ألعاب لندن البارالمبية 2012، استطاعت تحطيم الرقة 
القياسي العالمي بزمن قدره )18.24( ثانية، وهو الرقم الذي 
عادت وقلصته مرة أخرى في النهائي إلي )18.06( ثانية. كما 

فعلت الشيئ نفسه في سباق 200 متر، وذلك عندما حطمت 
الرقم العالمي بزمن قدره )33.20( ثانية، قبل أن تقضي تمامًا 

على طموحات مناِفساتها في النهائي بزمن قدره )31.90( 
ثانية.

وفي حفل التكريم بمناسبة العام الجديد 2013. توِجت بوسام 
الرتبة فائقة االمتياز في اإلمبراطورية البريطانية بدرجة عضو 

وذلك لما حققته من إنجازات. ودافعت الحقًا في نفس العام 

هانا كوكروفت

عن لقبي سباقي 100 و200 متر في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا، حيث سجلت رقمين 

قياسيين للبطولة في المسافتين. وبدأت موسم 2014 
في أوج تألقها بتحقيق رقم جديد لسباق 100 متر بزمن قدره 

)17.91( ثانية، وذلك في منافسات الجائزة الكبري أللعاب 
القوى البارالمبية في نوتويل بسويسرا. وأتبعت كوكروفت 

ذلك بحصد األلقاب األوروبية لسباقي 100 و200 متر في 
سوانزي بالمملكة المتحدة. 

وفي عام 2015، تصدرت كوكروفت التصنيف العالمي 
لسباقات 100 و200 و400 و800 متر، كما تمكنت في شهر 

يونيو من تقليص رقمها الشخصي، وهو نفسه رقم العالم، ب 
0.13 ثانية، مسجلًة زمنًا قدره )30.51( ثانية وذلك في أربون 

بسويسرا.   

ميشال ماتيوس ديروس 
وِلد ديروس في 21 سبتمبر 1990 في بولندا، وفاز بسباقي 
100 و200 متر األوروبيين فئة T47، وتصدر التصنيف العالمي 

للمسافات القصيرة في 2014. 

وكان الرياضي البولندي قد بدأ مشواره الدولي منذ عام 
2013 فقط، إال أن مشاركته كانت مؤثرة منذ اللحظة األولى، 
حيث فاز بذهبيتي 100 و200 متر في بطولة العالم أللعاب 

القوى لذوي اإلعاقة وهو يتطلع إلى المحافظة على لقبيه 
العالميين في 2015. 
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يونيدس كاستلو 
وِلدت في 7 يونيو 1987 في سانتيجو دي كوبا في كوبا. 
وكاستلو هي واحدة من أسرع العبات القوى لذوي اإلعاقة 

في العالم، حيث استطاعت في 2013 أن تحقق الثالثية الفريدة 
من نوعها بالفوز بلقب العالم في سباقات 100 و200 و400 

متر، وذلك هو نفس ما فعلته في لندن 2012 وفي بطولة 
العالم في نيوزيلندا 2011. 

وكانت كاستلو قد فقدت ذراعها األيمن في حادث سيارة في 
سن العاشرة، وكانت وقتها تمارس رياضة الجودو، وبعد تعاِف 

استغرق وقتًا طوياًل بدأت ممارسة ألعاب القوى في عام 
 .T46 2000 وُصِنفت في فئة

بدأت مسيرتها في األلعاب البارالمبية في أثينا 2004، حيث 
َحَلت في المركز الثالث عشر في فئة F44-46. وبعد عامين، 

وفي بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة والتي أقيمت 
في هولندا 2006، عادت إلى وطنها بميداليتين ذهبيتين في 

سباق 100 متر بزمن قدره )12.63( ثانية وسباق 200 متر بزمن 
قدره )25.17( ثانية. 

وأثبتت كاستلو التي يطلق عليها أحيانا “طلقة الرصاص” 
كفاءتها في ألعاب بكين البارالمبية، حيث حصدت ذهبيتين 

وحققت رقمًا قياسيًا عالميًا جديداً في سباقي 100 متر بزمن 
قدره )12.04(  و200 متر بزمن قدره )24.72(. 

وفي  بطوله العالم 2011 في نيوزيلندا، حققت الثالثية في 
فئة سباقات السرعة فئة T46، حيث حصدت ذهبيات سباق 

100 متر بزمن قدره )12.20( ثانية، وسباق 200 متر بزمن قدره 
)24.86( ثانية، وسباق 400 متر بزمن قدره )57.67( ثانية. 

وفي لندن 2012 بينت للعالم سبب إطالق لقب “ملكة 
السرعة” عليها، حيث فازت بثالث ميداليات ذهبية وحققت ثالثة 

أرقام قياسية عالمية جديدة. ففي سباق 100 متر، استطاعت 
أن تحطم رقمها الشخصي والعالمي برقم جديد بلغ )11.95( 
ثانية. وعلى الرغم من أن سرعتها إنخفضت قلياًل في النهائي 
فقد أنهت السباق في )12.01( ثانية إال أنها تمكنت من حصد 
الذهب. كما حطمت رقمًا عالميًا آخر في سباق 200 متر بزمن 

قدره )22.45( ثانية لتحصد الذهبية، وفعلت الشيئ نفسه 
بعدها بأيام في نهائي سباق 400 متر بزمن قدره )55.72(، 

لتصبح أنجح العبة ألعاب قوى بارالمبية في تاريخ كوبا برصيد 
خمس ميداليات ذهبية. 

وبعد بطولة ال تُنسى في لندن 2013، استطاعت أن تجعل 
بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 

2013 هي األخرى أيضًا حدثًا بارزاً بالقدر نفسه.

وكررت كاستلو ثالثيتها في كرايستشرتش ولندن، حيث فازت 
بثالث ذهبيات في ثالثة سباقات. حيث بدأت بذهبية 400 متر 
للسيدات فئة T46  محققة أفضل أرقامها للموسم 56.58 
ثانية، ثم إستمرت لتحقق الصدارة في سباق 200 متر بزمن 

قدره )56.58( ثانية محطمًة رقمها القياسي الشخصي 
للبطولة منذ 2011. كما تُِوجت بسباق 100 متر. 

األمين شنتوف 
وِلد األمين شنتوف في 9 يونيو 1981 في المغرب، وأصبح أحد 

نجوم بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في 2013، 
حيث حصد ذهبيات سباقات 5000 متر و10000 متر والماراثون 

فئة T12. بدأ شنتوف بذهبية سباق 5000 متر والذي فاز بلقبه 
في لندن 2012، محققًا رقمًا عالميًا جديداً، وبعدها بثالثة أيام 
فقط سيطر مرة أخرى على سباق 10000 متر إال أنه في هذه 

المرة حطم الرقم العالمي بأكثر من 45 ثانية وذلك بزمن قدره 
29.38.85 ثانية.  

وبعد إنتصارين متتالين كان واضحًا أن شنتوف الذي بدأ ممارسة 
رياضة ألعاب القوى منذ 2008 فقط هو أبرز المرشحين للفوز 

بسباق الماراثون، وقد حقق الميدالية الذهبية للسباق بزمن 
أطول بخمس ثواني فقط من الرقم العالمي المسجل بإسم 

اإلسباني ألبرتو سواريز السو في ألعاب لندن البارالمبية.

ويسعي شنتوف إلى الدفاع عن لقبه خالل منافسات بطولة 
العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في الدوحة بدولة قطر. 

جيرمي كامبل 
وِلد كامبل في أغسطس 1987 في بيرتون بوالية تكساس 
األمريكية، وصنع لنفسه تاريخًا في إبريل 2012 عندما أصبح 

أول العب ألعاب قوى ذوي اإلعاقة يرمي القرص لمسافة 
أطول من 60 متراً. كانت رميته للقرص لمسافة 60.19 متر 

في منافسات ترايتون إنفيتيشنال بكاليفورنيا بمثابة رسالة 
واضحة إلي منافسيه القادمين إلى بطولة لندن 2012 بأنه 

مصمم على الحفاظ على لقبة البارالمبي الذي تِوج به في 
بكين 2008.

وقدم كامبل أوراق اعتماده على المستوى الدولي في 
بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 2006 في أِسن 

بهولندا باعتباره العب ألعاب قوى شامل، حيث استطاع 
في تلك البطولة أن يحصد الميدالية الفضية في منافسات 

الخماسي والتي تتكون من الوثب الطويل ودفع الُجلة وسباق 
100 ورمي القرص وسباق 400 متر.    

وبعد عامين، وفي بكين واصل كامبل تقدمه واستطاع 
الوصول إلى منصة التتويج بعد فوزه بذهبية الخماسي، كما 

أظهر موهبته في رمي القرص فئةF44  ووصل إلى الصدارة 
برمية بلغت مسافة 55.08 متراً. وفي بطولة العالم أللعاب 

القوى لذوي اإلعاقة 2011 استطاع كامبل أن يحصل فقط 
على فضية رمي القرص، حيث لم تكن رميته التي بلغت 

مسافة 53.40 متراً كافية لهزيمة منافسة البريطاني دان 
جريفز الذي حصد الذهبية برقم قياسي عالمي جديد بلغ 

58.98 متراً. 

وفيما تبقى من العام 2011، وجد كامبل نفسه ثانيًا لجريفز، 
فقد استطاع جريفز أن يكسر في مناسبتين أخريين رقمه 

الشخصي العالمي الذي كان هو نفسه قد حققه سابقًا، إال أن 

كامبل استطاع في بداية 2012 أن يقلب الطاولة على جريفز 
برمية بلغت 60.19 متراً حقق بها الرقم القياسي العالمي، 
كما استطاع بعدها وفي شهر يونيو زيادة الرقم القياسي 

إلى مسافة 63.46 متراً وذلك في أوكالهوما بالواليات 
المتحدة األمريكية.   

وفي لندن، تجاوزت رمية كامبل مسافة 60 متراً مرة أخرى، 
ووصلت هذه المرة إلى 60.05 متراً مما َمَكنه من الحفاظ 
على لقبة البارالمبي، حيث كانت رميتة أطول بمسافة متر 

من منافسه جريفز الذي حصل فقط على الفضية برمية بلغت 
59.01 متراً. وتواجه الغريمان مرة أخرى في بطولة العالم 

أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 2013، وعلى 
الرغم من أن كامبل لم يستطع تجاوز 60 متراً، إال أن رميته التي 

بلغت مسافة 58.86 متراً كانت كافية لهزيمة جريفز مرة أخرى 
والحفاظ على لقبه العالمي. 

وقد تكون المنافسة بين كامبل وجريفز في الدوحة 2015 
واحدة من أكثر ما يجذب اإلنتباه في البطولة، خاصة بعد أن 
استطاع جريفز أخيراً أن يحطم حاجز الستين متراً في 2014. 

وتصدر البريطاني التصنيف العالمي برمية بلغت 62.34 متراً 
ليتجاوز أفضل رقم لكامبل والبالغ 61.01 متراً. 

وعلى الرغم من ذلك فإنها استطاعت بعد عام واحد في 
بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون بفرنسا 

2013 أن تحسن من أدائها في الوثب العالي لدرجة مكنتها من 
التتويج بالذهب وذلك مع ميدالية ذهبية أخرى ورقم عالمي 

 .T42 آخر جديد في منافسات سباق 100 متر

وخالل موسم 2013 تمكنت أيضًا من تحطيم الرقم القياسي 
العالمي لسباق 200 متر T42 وذلك على أرض بالدها في 
مسابقة الجائزة الكبرى أللعاب القوى والتي أقيمت في 

جروسيتو بإيطاليا. 

وفي 2014 استطاعت أن تحتفظ بلقبها لسباق 100 متر وذلك 
في سوانزي بالمملكة المتحدة وأن تفوز أيضًا بفضية الوثب 

الطويل.

وكما فعلت في 2013 استطاعت أن تحطم الرقم القياسي 
العالمي لسباق 200 متر في جروسيتو، حيث قلصت من 

زمنها ليصل إلى 32.64 ثانية.   
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وِلد في 11 يوليو في جاكسون بالواليات المتحدة األمريكية، 
ويطمح ريتشارد براون أن يصعد إلي قمة منصة التتويج  في 

البطوالت الكبرى ألول مرة في 2015، حيث أنه اقترب منها 
كثيراً في السنوات األخيرة، ففاز بكل السباقات العشر التي 

خاضها في 2014 والتي استطاع في آخرها أن يقلص الرقم 
العالمي لسباق 200 متر T44، وقليلون أولئك الذين ال 

يتوقعون له النجاح.   

وبعد أن كان مجهواًل قبل فوزه بفضية سباق المائة متر 
في الدورة البارليمبية في لندن 2012 محققًا أفضل أرقامه 

الشخصية 11.3 ثانية، أصبح براون شديد الثقة بنفسه وهو 
يستعد لموسم 2014. 

وفي األسابيع األخيرة من بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة في ليون بفرنسا تحدث براون بعد تحقيقه لعدة أرقام 

سريعة عن تصميمه أن يهزم بياكوك وقال أنه سوف يزيحه 
عن طريقه.  

إال أنه لم يستطع أن يفي بوعده تمامًا، فعلى الرغم من نجاحه 
في تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم بياكوك في نصف 
النهائي مسجاًل زمنًا قدره 10.83 ثانيه، استطاع بياكوك تمالك 

ريتشارد براون

أعصابه وعاد ليفوز على براون في النهائي بفارق قدره0.02  
من الثانية واكتفى براون بالميدالية الفضية.  

وبعد منافسات بطولة العالم بأيام، شارك براون في سباق 
100 متر في األلعاب السنوية على إستاد لندن األوليمبي. 

وعلى الرغم من خسارته أمام أالن أوليفيرا، استطاع براون 
تقليص رقمه العالمي ليصل إلى 10.75 ثانية.

وأصبح براون اآلن الرجل الذي يحاول الجميع الفوز عليه في فئة 
T44 وعلى أوليفيرا أن يكونا في أفضل حاالتهم ليفوزا عليه 

في 2015.

مارتينا كايروني 
وِلدت في 16 سبتمبر 1989 في ألزانو لومباردو في إيطاليا، 

وتعتبر كايروني وأحدة من ألمع المواهب اإليطالية في 
مضمار ألعاب القوى وسوف تتنافس على أرضها عندما 

تستضيف مدينة جروسيتو اإليطالية بطولة أوروبا أللعاب القوى 
البارالمبية في 2016.  

وكانت قد لفتت أنظار العالم في عام 2015 بتقديمها أداًء 
باهراً، حيث استطاعت تقليص رقمها القياسي العالمي لسباق 

200 متر فئة T42 ثالث مرات في شهر واحد كان آخرها في 
دورة الجائزة الكبرى أللعاب القوى البارالمبية، والتي أقيمت 

في برلين بألمانيا في شهر يونيو كما حسنت من رقمها 
القياسي الشخصي لسباق 100 متر. وتطمح اآلن للوصول إلى 
زمن أقل من 15 ثانية ألول مرة، كما أنها تساوت مع فانيسا لو 
في الرقم القياسي العالمي للوثب الطويل والبالغ 4.60 متراً.  

وكانت كايروني قد اتجهت إلى ممارسة ألعاب القوى لذوي 
اإلعاقة بعد أن تعرضت لحادث دراجة بخارية في 2007 تسبب 

في بتر ساقها اليسرى.

وقد أطلقت اإليطالية جرس اإلنذار لمنافساتها بأنها تأخذ 
األمر بجديه قبل منافسات لندن 2012 وكذلك حطمت الرقم 

القياسي العالمي لسباق 100 متر T42 في منافسات كأس 

العالم الباراليمبي في مانشستر بالمملكة المتحدة. كما 
قلصت كايروني ذلك الرقم أكثر في بطولة أوروبا أللعاب 
القوى البارالمبية والتي أقيمت في هولندا. وعند فوزها 

بالميدالية الذهبية أصبحت أول العبة ألعاب قوى في فئتها 
تنهي السباق في أقل من 16 ثانية )15.89(. ومنذ تلك الوقت 
واصلت تألقها وحطمت الرقم العالمي مرة أخري في طريقها 

لتحقيق الذهب في ألعاب لندن البارالمبية 2012.

 F42 كما شاركت أيضًا في ألعاب لندن في الوثب الطويل فئة
إال أنها لم تستطع أن تؤدي بنفس كفاءة أدائها في المضمار 

فأنهت السباق في المركز الثالث عشر.

بعد خمسة أشهر من ميالدها في 19 فبراير 1990 في 
والفيس باي بناميبيا، إكتشف األطباء إصابتها بالشلل الدماغي 
وذلك بعد أن الحظ والداها أن الجانب األيمن من جسمها أضعف 

من الجانب األيسر.

بدأت الرياضية الناميبية في ممارسة ألعاب القوى في عام 
2006 وبعد أربع سنوات فازت بميدالية برونزية في عام 2010 

وذلك في دورة ألعاب دول الكومنولث في الهند، وكان ذلك 
اإلنجاز سببًا لحصولها على جائزة » أفضل رياضية ذوي اإلعاقة 

للعام« في بلدها ناميبيا.  

وفي دورة األلعاب البارالمبية في لندن 2012، صارت بطلة 
قومية عندما أصبحت ثاني رياضي ناميبي- وأول امرأة 

ناميبية- تفوز بميدالية في الدورة البارالمبية وأيضًا أول من 
يفوز بميدالية ذهبية سواء في دورات األلعاب األوليمبية أو 

البارالمبية. وفي أول مشاركاتها، وكانت في سباق المائة متر 
جري T37، حصلت على الميدالية البرونزية مسجلة زمنًا قدرة 
)14.23( ثانية بفارق 0.15 من الثانية خلف الفرنسية فرانسوا 

إيل التي فازت بالسباق.  

وبعدها بأيام سطرت إسمها في التاريخ بانتصارها في سباق 
المائتي متر بزمن قدره )20.26( ثانية متفوقة على البريطانية 

بيثاني ودورد التي حلت في المركز الثاني بزمن قدرة
 )29.65( ثانية.

4.4 العبون جديرون بالمشاهدة

جوانا بنسون 

ديفيد براون 
وِلد في أكتوبر 1992 في كانساس سيتي في الواليات 

المتحدة األمريكية، ووصل إلى قمة مستواه في عام 2014 
عندما استطاع تسجيل رقمين عالميين جديدين في سباقي 

100 و200 متر اللذان طالما سيطر عليهما العداءون البرازيليون. 
واستطاع براون الذي كان يدربه أسطورة السباقات المتوسطة 

يواكيم كروز مع مرشده جيرمي أفيري أن يصبح أول عداء في 
فئته يكسر حاجز اإلحدى عشر ثانية وذلك عندما أنهي السباق 

في زمن قدره )10.29( ثانية في منافسة جرت في شهر إبريل 
في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية.

 كما استطاع في اليوم نفسه تحطيم الرقم القياسي لسباق 
المائتي متر حيث أنهاه في زمن قدره )22.41( ثانية. 

كان ذلك مستواه في 2014 ولهذا فإن براون – الذي بدأ خوض 
المنافسات في 2010 – يأمل بأن يحصل على لقبه العالمي 

األول في منافسات بطولة العالم في الدوحة، قطر 2015
ففي لندن 2012 لم يتمكن من تجاوز مرحلة نصف النهائي في 

سباقي 100 و200 متر، بينما فاز بالميدالية الفضية لسباق 
األربعمائة متر في منافسات بطولة العالم 2013، كما حل 

رابعًا في سباق المائتي متر في نفس البطولة، وفاز أيضًا 
بالميدالية الفضية لسباق الفريق 4×100متر تتابع. 

ونتيجة لنجاحها في لندن رُشحت للفوز بجائزة  لوريوس 
العالمية للشخصية الرياضية ذوي اإلعاقة في عام 2013. 
وفي بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في ليون 

بفرنسا، حصلت بنسون على الميدالية البرونزية في سباقي 
100 و200 متر. 

وقد استطاعت في سباق المائتي متر أن تكسر الرقم 
األفريقي مرتين، األولى في التصفيات بزمن قدره )29.20( 
ثانية، والثانية في النهائي بزمن قدره )29.18( ثانية. بينما 

تمكنت الفرنسية صاحبة األرض ماندي فرانسوا إيل من الحصول 
على الميدالية الذهبية.

 بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015

الدوحة 2015|دليل وسائل اإلعالم  

27 26



كما هو الحال مع الفئات الرياضّية األخرى، كلما انخفض العدد 
كلما زادت أهمية تأثير اإلعاقة. يتنافس الرياضيون في الفئات 

الرياضّية 31-34 وهم جلوس، كما هو الحال في سباق 
الكراسي المتحركة، أو باستخدام كرسي الرمي، في حين أن 
الرياضيين المندرجين ضمن الفئات الرياضّية 35-38 يتنافسون 

وقوفًا بسبب القوة النسبية ألقدامهم.

F40-41 الفئات الرياضّية

تختص هذه الفئة بالرياضيين الذين يعانون من قصوٍر في 
األطراف، مثل بتر األطراف، ومع ذلك يتنافسون وقوفًا وال 

يستخدمون الكراسي المتحركة. في الفئات الرياضّية
 42-44، يعاني الرياضيين من اعتالل في الساقين بينما الفئات 

الرياضّية 45-47 مخصصة للرياضيين الذين يعانون من ضعف 
في الذراعين.

F51-F57و T51-54 الفئات الرياضّية

تختص الفئات الرياضّية بالرياضيين الذين يتنافسون على كراسي 
متحركة. وكلما انخفض العدد كلما زادت أهمية تأثير اإلعاقة. 
ويختلف مسار الرياضيين في هذه الفئات وفقًا إلعاقتهم من 

حيث تأثير األطراف السفلية أو العلوية.

بالنسبة إلى المنافسات الميدانية، يتم التمييز بين الفئات 
الرياضّية األخرى مع الرياضيين التي يتنافسون في منافسات 

F51-54، وهم ممن يعانون من قصوٍر في وظائف الكتف 
والذراع واليد بدرجاٍت متفاوتة، وليس وظائف الجذع أو الساق. 

في حين أن الرياضيين في منافسات F55-57 يمتازون بتحسن 
وظيفة لذوي اإلعاقة ، وهو ما يعد ميزة في رياضات الرمي.

لمزيٍد من المعلومات حول تصنيفات   بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

www.paralympic.org/athletics/classification

T/F11-13   اإلعاقة البصريّة

يعاني الرياضيون في هذه الفئة من إعاقٍة بصريّة بدرجات 
متفاوتة. ويصنف الرياضي الواقع ضمن الفئة الرياضّية رقم 11 

بإصابته بأدنى مستوى للرؤية بينما يصنف الالعب تحت الفئة 
الرياضّية رقم 13 بأفضل مستوى للرؤية يلبي الحد األدنى من 

المعايير المطلوبة. يجب على جميع الرياضيين الذين يتنافسون 
في مسابقاتT11 االستعانة بمرشدين يوجهونهم أثناء 

المنافسة ويكونون معصوبي األعين، في حين أن الرياضيين 
في الفئة T12 لهم الخيار في طلب االستعانة بمرشد خالل 

المنافسات.

T/F 20   القصور الفكري

تختص هذه الفئات بالرياضيين الذين يتنافسون ضمن الفئة 
الرياضية T/F 20 ويعانون من قصوٍر فكري وفقًا لمعايير 

محددة تحكم تلك الفئة الرياضية في مسابقات بعينها، مثل 
الَعْدو لمسافات 1.500 متر، أو الَوْثب الطويل، أو رمي الجلة.

F31-38و T32-38 الفئات الرياضّية

تختص هذه الفئات بالرياضيين الذين يعانون من مرض الَكَنع، أو 
الَتَهّزع و/أو فرط التوتر، والتي تعد جميعها إعاقات تؤثر في 

قدرتهم على السيطرة على األرجل والجذع والذراعين واليدين. 

4.3 تصنيف ألعاب القوى 

ُوِضَع نظام التصنيف ِمن ِقبل اللجنة البارالمبية الدولّية لضمان 
تحقيق المنافسة العادلة والمتساوية بين الرياضيين كاّفة، 

ويُصنَّف العبي ألعاب القوي حسب المهارات واللياقة البدنية 
والقدرة الجسدية والتحمل والمهارة التكتيكية والتركيز الذهني 
- وهي العوامل نفسها التي تدعم نجاح  جميع الرياضيين في 

عالم الرياضة.

يهدُف التصنيف إلى الحد من تأثير اإلعاقة على االنضباط 
الرياضّي، وبالتالي فإن اإلصابة باإلعاقة ال تعد بمفردها سببًا 

كافيًا لضمان ذلك االنضباط، بل يجب إثبات تأثيرها على ممارسة 
رياضّية بعينها وفقًا لمعاييٍر محددة. ومن خالل تلك المعايير 

يتم تصنيف الالعب بناًء على درجة تأثره باإلعاقة. وعليه، يحدد 
التصنيُف الرياضييَن المؤهليَن فقط للمنافسة في فئة معينة 

من الفئات الرياضية وكذلك أساس وضع الالعبين المتماثلين 
في اإلعاقة في مجموعات واحدة للتنافس في البطولة –

نظام يشبه تصنيف الرياضيين حسب العمر والجنس والوزن.

يتكون التصنيف من البادئة »T« لرياضة المضمار/الَوْثب والبادئة 
»F« للمنافسات الميدانية، وذلك لإلشارة إلى المنافسات التي 

ينطبق عليها التصنيف. 

وتشتمُل التصنيفات على أنواع اإلعاقة التالية:
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الجمعة 30 أكتوبر
فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي رمي القرص F57 للرجال 
نهائي رمي الجلة F32 وF12  للسيدات

نهائي سباق 100 متر T47 للسيدات 
نهائي الوثب الثالثي T20 للرجال 

نهائي سباق 1500 متر T38 T37،T11 للرجال 
نهائي سباق 1500 متر T13 للسيدات 

نهائي سباق 800 متر T11 للسيدات 
نهائي سباق 400 متر T20 للسيدات 

نهائي رمي القرص F37 للرجال 
نهائي الوثب الثالثي T20 للسيدات 

نهائي الوثب العالي T44 للرجال 
نهائي رمي الجلة F40 للرجال 
نهائي رمي الرمح F44 للرجال 

نهائي سباق 5000 متر T20 للرجال 

السبت 31 أكتوبر 
فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي رمي القرص F34 وF12   للرجال 
نهائي رمي الرمح F46 للسيدات 

نهائي سباق 200 متر T34 T36  للرجال 
نهائي سباق  X100 4 متر T11-13 و T42-47 للرجال

نهائي سباق 100 متر T38 T37 للرجال 
نهائي رمي الجلة F55 للرجال 

نهائي سباق X 100 4 متر T11-13 وT35-38  للسيدات 
نهائي سباق 400 متر T52 T51  للرجال 

نهائي سباق 400 متر T34 T52  للسيدات 
نهائي سباق 5000 متر T20 للسيدات 

نهائي سباق  X 400 4 متر T53/54  للسيدات  
نهائي سباق X 400 4 متر T53/54  للرجال 
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األربعاء 28 أكتوبر
فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي رمي الرمح F38  و  F41 للرجال
نهائي رمي الجلة F33 و  F44 للسيدات

نهائي الوثب الطويل T37 للسيدات 
نهائي سباق 200 متر T42 للرجال 

نهائي سباق 100 متر T34 T33 للرجال 
نهائي سباق 100 متر T12 T11 للسيدات 
نهائي سباق 800 متر T20 T34 للسيدات 

نهائي رمي الُقْرص F55 للسيدات 
نهائي الوثب الطويل T47 للرجال 

نهائي سباق 800 متر T20 للرجال 
نهائي رمي القرص F42 للرجال 

نهائي سباق 400 متر T44 للسيدات 
نهائي سباق 400 متر T13 للرجال 

نهائي سباق 200 متر T47 للسيدات 

الخميس 29 أكتوبر
الفترة الصباحية - 9:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا

نهائي رمي الجلة F36 للسيدات 
نهائي رمي الرمح F34 للسيدات 

نهائي الوثب الطويل T11 للسيدات 
نهائي رمي الجلة F46 للرجال 

فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي سباق 400 متر T38 T37 للرجال 
نهائي رمي الرمح F56 وF37  للسيدات

نهائي رمي القرص F2 للسيدات 
نهائي الوثب الطويل T12 للسيدات 

نهائي سباق 100 متر T35،T44 ،T36 ،T13  للسيدات
نهائي سباق 100 متر T36 T44،T35  للرجال

نهائي رمي الجلة F53 للرجال 
نهائي سباق 200 متر T12 T11  للرجال 

نهائي سباق 200 متر T38 T37  للسيدات 
نهائي الوثب الطويل T37 للرجال 
نهائي الوثب العالي T47 للرجال 

نهائي سباق 800 متر T53 T54  للرجال 
نهائي سباق 5000 متر T13 للرجال 

نهائي سباق 5000 متر T54 للسيدات

االثنين 26 أكتوبر
فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي سباق 400 متر T11  و  T12 للرجال 
نهائي رمي الجلة F41 للسيدات 
نهائي الوثب الطويل T42 للرجال 

نهائي سباق 100 متر T52 للسيدات
نهائي رمي الرمح F13  و F55 للرجال 

نهائي سباق 5000 متر  للرجال
نهائي رمي الجلة F34 للرجال

نهائي الوثب الثالثيT47  للرجال 
نهائي سباق 200 متر T13 للرجال 

نهائي سباق 800 متر T54 للسيدات 
نهائي 800 متر T34 T36 للرجال 

نهائي سباق 1.500 متر T52 T13 للرجال
نهائي سباق 1.500 متر T11 للسيدات 

الثالثاء 27 أكتوبر 
الفترة الصباحية - 9:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا

نهائي رمي الُقْرص F57 للسيدات 
نهائي رمي الجلة F53 للسيدات 

نهائي رمي الجلة F44 للرجال 
نهائي الوثب الطويل T11 للرجال 

فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي رمي الرمح F46 للرجال 
نهائي رمي الجلة F57 للرجال 

نهائي الوثب الطويل T36 للرجال 
نهائي سباق 100 متر T52 ,T51 و T47 للرجال 

نهائي سباق 100 متر T36 للسيدات 
نهائي رمي الرمح F13 للسيدات 

نهائي الوثب الطويل T38 للسيدات 
نهائي رمي الُقْرص F52 للسيدات 

نهائي سباق 800 متر T53 للسيدات 
نهائي سباق 400 متر T44 ,T54  و  T53 للرجال 

نهائي رمي الجلة F40 للسيدات 
نهائي سباق 400 متر T54 للسيدات 

نهائي رمي القرص F11 للرجال 
نهائي 200 متر T13 للسيدات 

السبت 24 أكتوبر
فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي رمي الرمح F57 للرجال 
 T12 T20 نهائي الوثب الطويل

نهائي رمي الجلة T32  و F41  للرجال 
نهائي سباق 200 متر   T35 T44 للسيدات 

نهائي سباق 1.500 متر T54 للرجال 
نهائي سباق 1.500 متر T20 T54 للسيدات

نهائي سباق 100 متر T13 للرجال 
نهائي سباق 100 متر T54 T53 للسيدات 

نهائي رمي الُقْرص F11 للسيدات 
نهائي سباق 400 متر T34 للرجال 

نهائي سباق 400 متر T13 للسيدات 
نهائي سباق 800 متر T38 للرجال 

نهائي رمي القرص F46 للرجال 

األحد 25 أكتوبر
الفترة الصباحية - 9:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا

نهائي رمي الجلة F35 وF38  للرجال
نهائي رمي القرص F52 للرجال 

نهائي رمي الجلة F55 وF54  للسيدات 
نهائي الوثب العالي T12 للرجال 

فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي سباق 200 متر  T47 ,T44 ,T53  و T35 للرجال 
نهائي رمي الجلة F33 وF37  للرجال

نهائي سباق 200 متر  T12 ,T11  و T36  للسيدات
نهائي الوثب الطويل T20 للسيدات 

نهائي سباق 400 متر T47 ,T53 ,T37  و T38 للسيدات
نهائي رمي الرمح F54  و F11  للرجال 

نهائي رمي القرص F44  و F38  للسيدات
نهائي الوثب الطويل T38 للرجال 

نهائي سباق 100 متر T54 T42 للرجال 
نهائي 1.500 متر T20 للرجال 

4.2 جدول البطولة 

الخميس 22 أكتوبر 
الفترة الصباحية - 9:30 حتى 12:35 ظهرًا

نهائي رمي القرص F56 للرجال 
نهائي رمي الجلة F42 للرجال 

نهائي رمي الجلة F34 للسيدات 
نهائي الوثب الطويلT13 للرجال 

فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء 

نهائي رمي الرمح F34 للرجال 
نهائي الوثب الطويلT42 للسيدات 
نهائي سباق 100 متر T53 للرجال 

نهائي سباق 1.500 متر T46 للرجال 
نهائي رمي القرص F44 للرجال 

نهائي الوثب الطويل T44 للسيدات 
نهائي سباق 200 متر T53و T54 للسيدات 

نهائي الوثب العالي T42 للرجال 
نهائي رمي الجلة F20 وF12  للرجال

نهائي رمي الرمح F11 للسيدات 
نهائي سباق 100 متر T37 ,34/T33 و T38 للسيدات

الجمعة 23 أكتوبر 
فترة بعد الظهر – 4:00 عصرًا حتى 10 مساًء

نهائي رمي الُقْرص F41 للسيدات 
نهائي الوثب الطويل T44 للرجال 
نهائي رمي الجلة F37 للسيدات 
نهائي رمي الرمح F54 للسيدات 

نهائي سباق 400 متر T36 ,T20  و T47  للرجال 
نهائي  سباق 400 متر T11  و T12 للسيدات 

نهائي سباق 800 متر T13 للرجال 
نهائي رمي الجلة F57  و F20 للسيدات

نهائي سباق 200 متر T52 للسيدات 
نهائي الوثب الطويل T47 للسيدات 

نهائي رمي الرمح F37 للرجال 
سباق 100 متر T11  و T12 للرجال 
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4.1  بطولة العالم أللعاب القوى
           لذوي اإلعاقة

أقيمت فعاليات بطولة العالم أللعاب لذوي اإلعاقة التي 
تنظمها اللجنة البارالمبية الدولية ألول مرة في عام 

1994 في برلين. وقد أقيمت بطولة العالم ست مرات منذ
 ذلك الحين، حيث يجري انعقاد نسختها السابعة في الدوحة.

عقدت بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في بلدان 
متفرقة حول العالم، منها المملكة المتحدة، وهولندا، 

ونيوزلندا. وسوف تكون الدوحة هي أول مدينة تستضيف هذه 
البطولة على مستوى الشرق األوسط.

  
وعقدت النسخة األخيرة من هذه البطولة - التي تنعقد كل 
عامين - في مدينة ليون بفرنسا في عام 2013، وشهدت 

مشاركة 1236 رياضي من 101 دولة. وسوف تكون  بطولة 
العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015 بمثابة 

حدثًا تتويجيًا بعد فعاليات دورة أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 
العاشرة هذا العام، وستكون واحدة من البطوالت الكبرى 

األخيرة قبل دورة األلعاب البارالمبية ريو 2016.

مقدمة
4
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التاريخ الفعالية

16-17 أكتوبر وصول الوفود

18-21 أكتوبر التدريب والتصنيف

20 أكتوبر االجتماع الفني

21 أكتوبر حفل االفتتاح

22-31 أكتوبر تواريخ المنافسة

31 أكتوبر حفل الختام

1-2 نوفمبر مغادرة الفرق

الفعاليات الرئيسية
3
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مة 2.1 اللجنة المنظِّ

خالد آل خالد
مدير وسائل اإلعالم والبث المباشر

kalkhaldi@olympic.qa

زكرياس فايالكيس 
نائب مدير وسائل اإلعالم والبث المباشر

zvailakis@olympic.qa

الشيخ حمد عبد العزيز آل ثاني 
رئيس وسائل اإلعالم  

hthani@olympic.qa

كونستانتينوس زاجكاس 
رئيس التصوير الفوتوغرافي 

kzagkas@olympic.qa

كريستين غابرو
رئيس البث المباشر

cgabro@alkass.net
 

2.2 اللجنة البارالمبية الدولية
 

كريج سبينس 
مدير االتصاالت ووسائل اإلعالم 

craig.spence@paralympic.org

كيت ويليمز 
لجنة وسائل اإلعالم باللجنة البارالمبية الدولية 

ipcathleticsmedia@paralympic.org

جوزيه دومينجويز 
مدير البث المباشر

jose.dominguez@paralympic.org

لورا شريدر
منسق وسائل اإلعالم الرقمي وعمليات وسائل اإلعالم

laura.schreder@paralympic.org

2.3 قائمة المتحدثين 

سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري 
مة   أمين عام ورئيس اللجنة المنظِّ

خالد المهندي
مة  نائب رئيس اللجنة المنظِّ

أمير المال 
مة  الرئيس التنفيذي للجنة المنظِّ

الشيخة أسماء آل ثاني 
مة  مدير التسويق واالتصال باللجنة المنظِّ

كريج سبينس 
مدير االتصاالت ووسائل اإلعالم 

craig.spence@paralympic.org

*يُرجى العلم أنه يجب إرسال أية طلبات تتعلق بالمقابالت الشخصية 
على مكتب المساعدة داخل المركز الرئيسي لوسائل اإلعالم أو التفضل 
بإرسال رسالتكم اإللكترونية إلى الشيخ/ حمد عبد العزيز آل ثاني، رئيس 
وسائل اإلعالم على العنوان: hthani@olympic.qa، أو التواصل مع 

فريق وسائل اإلعالم على الخط األرضي رقم +974 أو البريد اإللكتروني: 

قائمة مسؤولي االتصال
2
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مة    نائب رئيس اللجنة المنظِّ
خالد المهندي 

مة    الرئيس التنفيذي للجنة المنظِّ
أمير المال

مة    الرئيس التشغيلي للجنة المنظِّ
أفروديت موشودي 

مة     مدير دعم الشركات باللجنة المنظِّ
ناصر السواليتي 

مة    مدير خدمات القاعات واألحداث باللجنة المنظِّ
صالح السعدي 

مة  مدير البروتوكوالت والعالقات الدولية باللجنة المنظِّ
سعيد العيدة 

مة    مدير التسويق واالتصال باللجنة المنظِّ
الشيخة أسماء آل ثاني 

مة    مدير وسائل اإلعالم والبث المباشر باللجنة المنظِّ
خالد آل خالد

مة    مدير التخطيط والمتابعة باللجنة المنظِّ
مارلين حلبي 

مة     مدير المنافسات الرياضية باللجنة المنظِّ
محمد سهيل شوكو  

مة    مديرة لجنة مكافحة المنشطات باللجنة المنظِّ
الدكتورة فاطمة المالكي 

مة    مدير الشؤون الطبية باللجنة المنظِّ
الدكتور أستون نجاي 

مة    مدير الشؤون األمنية باللجنة المنظِّ
جاسم الخليل 

1.1 فريق إدارة لجنة ألعاب القوى باللجنة 
         البارالمبية الدولية

مدير لجنة ألعاب القوى باللجنة البارالمبية الدولية 
ريان مونتيجومري

مدير المنافسات بلجنة ألعاب القوى باللجنة 
البارالمبية الدولية  

هاوزهي جاو 

مدير مشروع بلجنة ألعاب القوى باللجنة 
البارالمبية الدولية

لورا ثومبسون

منسق وسائل اإلعالم بلجنة ألعاب القوى باللجنة البارالمبية 
الدولية   

كيت ويليمز 

مدير االتصاالت ووسائل اإلعالم باللجنة 
البارالمبية الدولية   

كريج سبينس

اإلعالم الرقمي وعمليات وسائل اإلعالم باللجنة البارالمبية 
الدولية   

لورا شريدر 

مدير أول بروتوكوالت وأحداث باللجنة البارالمبية الدولية  
كيم ليو 

 
مدير البث المباشر باللجنة البارالمبية الدولية   

جوزيه دومينجويز 

ممثل مجلس لجنة ألعاب القوي باللجنة 
البارالمبية الدولية    

تيم برينديرجاست

مة 1.2 اللجنة المنظِّ
  

مة       رئيس اللجنة المنظِّ
سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري

معلومات عامة
1
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وسيكون من دواعي سرور أعضاء فريق العمل لدينا 
مساعدتكم في المركز اإلعالمي الرئيسي الكائن داخل 

استاد حمد بن سحيم بنادي قطر الرياضي. إذا كان لديكم أي 
استفسارات، ال تترددوا في االتصال بأي من ممثلينا. مهمتنا 
أن ندعمكم دعمًا كاماًل طوال فترة إقامتكم في دولة قطر 

لجعل بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 
2015 تجربة ال تُنسى بالنسبة لكم.  

وكّلي ثقة بأن هذه البطولة ستوفر فرصة مذهلة تتيح ألفضل 
رياضيي العالم من ذوي اإلعاقة عرض قدراتهم وتسطير 

إنجازاتهم. 

السيد خالد آل خالد
مدير وسائل اإلعالم والبث المباشر

مة لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة  اللجنة المنظِّ
الدوحة 2015

السادة ممثلو وسائل اإلعالم الكرام؛

أصالًة عن نفسي ونيابًة عن فريق وسائل اإلعالم واالتصاالت 
والبث المباشر، يُسعدني أن أرحب بكم في قطر لتغطية 

هذه الدورة من بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة. 
ونعدكم بأن تكون هذه المسابقة التي ستعقد على مدار 10 

أيام حافلة بأجواء من اإلثارة والتجارب الرائعة التي لن تُنسى، 
ونحن سعداء للغاية باستضافتكم هنا لنشهد سويًا انطالق 

هذا العرُس الرياضي المرموق. 

تزخر مدينة الدوحة - نظراً الستضافتها للعديد من الفعاليات 
الرياضية الدولية الهامة -  بخبرات واسعة ومرافق متطورة 
غير مسبوقة تتيح للعاصمة القطرية تقديم خدمات عالمية 

المستوى للرياضيين والمشجعين ووسائل اإلعالم على 
السواء. وسيرتكز نجاح بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة الدوحة 2015 على نجاح غيرها من الفعاليات التي 

سبق استضافتها مثل دورة األلعاب اآلسيوية 2006، وبطولة 
العالم أللعاب القوى في الصاالت المغلقة 2010، فضاًل عن 
الكثير من الفعاليات األخرى في تقديم خدمات إعالمية وفقًا 

ألعلى المعايير العالمية التي اعتدنا عليها.  

لقد بذل فريق وسائل اإلعالم والبث المباشر جهوداً حثيثة 
لضمان تلبية جميع احتياجات وتوقعات وسائل اإلعالم بل 

وتجاوزها؛ حيث تستخدم الخدمات المقدمة لوسائل األعالم 
أحدث المعدات التقنية، بما في ذلك أكثر من 100 محطة 

عمل، ومحطات للتعليق وأجهزة تلفزيون ذات شريط أخباري 
مباشر عن المنافسات المنعقدة، وهذا كله يهدف إلى تقديم 
تجربة سريعة وفعالة ومالئمة لممثلي وسائل اإلعالم أثناء 

البطولة. وسوف يضمن فريق وسائل اإلعالم الخاص بنا أن 
ثمة تدفق سلس آلخر المعلومات من خالل نظام المعلومات 

الخاص بنا، مما يضمن توفر ظروف عمل مثالية.  

أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015 حدثًا تاريخيًا في 
سماء المنطقة.

ونحن نتطلع قدمًا إلى استضافة هذه الفعالية الرياضية 
العالمية المرموقة التي تعقد على مدار 10أيام، ونأمل 

تسجيل أرقام قياسية جديدة، ووضع معايير جديدة، وأن تكون 
هذه البطولة مصدر إلهاٍم للجيل الجديد من قوافل المشجعين 

والرياضيين.  

السيد أمير المال
مة  الرئيس التنفيذي للجنة المنظِّ

مة لبطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة  اللجنة المنظِّ
الدوحة 2015 

السادة ممثلو وسائل اإلعالم الكرام؛

نشكركم على االنضمام إلينا لتغطية هذه المنافسات 
المدهشة التي سوف تنعقد على مدار 10 أيام لبطولة العالم 

أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015.  

إن بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015 
هي الدورة األولى على اإلطالق التي من المقرر استضافتها 

في المنطقة، ونأمل أن تمّتع الجميع، واألهم من ذلك أن تكون 
مصدر إلهام للجماهير التي لم يكن تتح لها فرصة مشاهدة 

صفوة رياضيي ألعاب القوى لذوي اإلعاقة من قبل.  

تعد بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة واحدة من 
البطوالت الكبرى األخيرة قبل دورة األلعاب البارالمبية ريو 2016 
، مما يعني أن المخاطر كبيرة والمنافسة محتدمة، وتلك هي 
جميع العناصر الالزمة لتحقيق عرضًا رائعًا من األلعاب الرياضية.  

وسوف ينافس في الدوحة كثير من أفضل الرياضيين ذوي 
اإلعاقة على مستوى العالم، بما في ذلك رياضيين بارالمبيين 

وحاملي أرقام قياسية، مما يوفر نظرة ال مثيل لها على أفضل 
ما يمكن أن تجود به الرياضة.   

وقد تأكدت فرقنا من خالل العمل الوثيق مع اللجنة األولمبية 
القطرية، واللجنة البارالمبية القطرية من أن بطولة العالم 
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015 سوف تفوق 

توقعات الرياضيين، والجمهور، ووسائل اإلعالم. كما سيكون 
فريقنا اإلعالمي الُمكّرس على أهبة االستعداد لمساعدتكم 

طوال فترة انعقاد البطولة لضمان تلبية جميع احتياجاتكم. 

وأوّد أن أتوجه ببالغ الشكر إلى اللجنة األولمبية القطرية، 
واللجنة البارالمبية القطرية، واللجنة البارالمبية الدولية لما 

قدموه من مساعدة قيمة ترمي إلى جعل بطولة دول العالم 



أللعاب القوى لذوي اإلعاقة في الشرق األوسط ويحدونا األمل 
الصادق بأن يتم إلهام جيل جديد من الرياضيين والمشجعين 

في جميع أنحاء المنطقة من خالل استضافة هذا الحدث في 
الدوحة.

إن استضافة هذا الحدث لم تكن ممكنة لوال ذلك االلتزام الراسخ 
مة، واللجنة  والعمل الدؤوب الذي أبداه أعضاء اللجنة المنظِّ

البارالمبية القطرية، واللجنة األولمبية القطرية، فضاًل عن الدعم 
القوي الراسخ المقدم من اللجنة البارالمبية الدولية، ونتقدم 

لكل منهم بخالص الشكر واالمتنان على مساعدتهم ودعمهم.

نتطلع إلى استضافة دورة مدهشة من بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة، مليئة بمنافسات عالمية ممتعة، 

وعروض مدهشة محققة ألرقام قياسية. 

سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري
مة األمين العام للجنة األولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظِّ

السادة ممثلو وسائل اإلعالم الكرام؛

مة،  نيابة عن اللجنة األولمبية القطرية واللجنة الوطنية المنظِّ
يشرفني أن أرحب بكم في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة لهذا العام، وهو الحدث الذي سيفتح آفاقًا جديدة في 

قطر والمنطقة. 

لقد استضافت الدوحة - على مدى سنوات - العديد من 
الفعاليات الرياضية العالمية الناجحة، بدءاً من دورة األلعاب 
اآلسيوية 2006 وانتهاًء ببطولة العالم الرابعة والعشرون 

لكرة اليد للرجال التي عقدت في شهر يناير عام 2015. وتواصل 
قطر تعزيز خبرتها الطويلة في استضافة األحداث البارزة لتقديم 

تجارب مذهلة لالعبين والجماهير على حد سواء، تاركًة أثراً 
يحتذى به على الصعيدين اإلقليمي والدولي.  

وفي حين أن بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة تعد 
بطولة مدهشة في حد ذاتها ألنها تعد واحدة من البطوالت 

الكبرى األخيرة قبل دورة األلعاب البارالمبية ريو  2016، وتضم 
1500 رياضي ذوي اإلعاقة من أكثر من 100 دولة، بما في 

ذلك العديد من حاملي األرقام القياسية العالمية، إال أن 
المدهش حقًا هو قصص الرياضيين التي يمكن سردها. إذ إن 

التغلب على الصعاب والمثابرة ضد الظروف المستعصية 
تعد قواسم مشتركة بين عدد كبير من القصص المدهشة 

والملهمة التي ينتظر اكتشافها في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 2015.  

وبصفتكم إعالميين، فإنكم تقومون بعمل فريد وغاية في 
األهمية من خالل تسليط الضوء على القصص والفعاليات 

المدهشة التي سوف تتكشف في هذه البطولة المثيرة التي 
سوف تنعقد فعالياتها على مدار 10 أيام. وهذه هي المرة 

األولى في التاريخ التي تتم فيها استضافة بطولة العالم 

وكلي ثقة في أننا نسير في االتجاه الصحيح، ونستطيع - 
بمساعدتكم - االستمرار في مساعدة الرياضيين ذوي اإلعاقة 

من تحقيق تميزاً رياضيًا وإلهام العالم وإمتاعه.
 

سوف تشهدون هنا في الدوحة مشاركة أكثر من 1400 
رياضي من 90 دولة يتنافسون وهدفهم األول واألخير هو حصد 

ألقاب عالمية متميزة، وربما يتنافسون بشكل أقوى من أي 
وقت مضى، وكذلك تأمين مقاعد التأهل لدورة ريو 2016.

وهذا يُعد معلمًا هامًا في مسيرتنا، إذ إننا نتطلع إلى مستقبل 
مشرق للغاية للرياضيين ذوي اإلعاقة. 

إذا كنتم ممن ينضمون إلينا للمرة األولى، فأهاًل بكم 
ونشكركم على اهتمامكم. وأنا على يقين من أن هذا سيكون 

بداية عالقة طويلة ومثمرة.

أما بالنسبة لهؤالء الذين غطوا فعالياتنا من قبل منكم، فإنه 
ليسعدني رؤيتكم مرة أخرى وآمل أن تستمروا في النظر 

إلى بطوالت الرياضيين ذوي اإلعاقة باعتبارها بطوالت رفيعة 
المستوى.  

لقد بذل المنظمون - برئاسة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري، 
مة،  األمين العام للجنة األولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظِّ

جهداً رائعًا سعيًا منهم ألن يوفروا لكم كل ما تحتاجون إليه. 

وآمل أن تستمعوا في بطولة العالم أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة 2015. 

السير فيليب كرافين
رئيس اللجنة البارالمبية الدولية 

السادة ممثلو وسائل اإلعالم الكرام؛

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في بطولة العالم أللعاب 
القوى لذوي اإلعاقة لعام 2015 التي يتوقع أن تكون األفضل 

على اإلطالق. 

لقد ساعدتمونا - على مدى سنوات - على االرتقاء بوضع 
الرياضة بشكل كبير حتى أصبحت قاعدتنا الجماهيرية المتنامية 

تُقدر وتتابع المجموعة المتنوعة من المنافسات التي تقام 
خارج نطاق بطولة ألعاب القوى لذوي اإلعاقة. 

وثمة فرصة كبيرة بالنسبة لكم اآلن لتغطية منافسات على 
ن  مدار السنة، ولقد قام الكثير منكم بذلك، مما ترتب عليه تحسُّ

مدى عمق وجودة تغطية مجال الرياضة بشكل مستمر.

ومن المحتمل أن تقدم لكم بطولة الدوحة 2015 أفضل 
العروض وأروع القصص. 

وسعيًا إلنماء وضع الرياضة وعمق الموهبة، فقد وسعت 
بطولة العالم أللعاب القوى لذوي اإلعاقة نطاق تقويم 

منافساتها للسنوات القادمة. 

إذ إننا قد أضفنا بطولة أوقيانوسيا-آسيا لشهر مارس 2016، 
وبطولة العالم للناشئين في سويسرا في عام 2017 

ومنافسات الجري بالكراسي المتحركة ببطولة وورلد
ماراثون ماجورز السنوية، إضافة إلى نجاح سلسلة بطولة 

الجائزة الكبرى.

وتتمثل مهمتنا في ضمان حصول الالعبين والفرق على 
الفرصة للمنافسة على أعلى مستوى بشكل دوري، وضمان 
وجود منافسات كافية لتلبية الطلب المتزايد على رياضة ذوي 

اإلعاقة بين القراء والمستمعين والمشاهدين.






