
 القيادة

سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني
الرئيس الفخري لالتحاد القطري لكرة السلة

 نسعى في اتحاد كرة السلة الي الوصول الي القمة.. فهي الهدف الذي نضعه نصب أعيننا دوما من اجل
 تحقيق االفضل سواء في تنظيمنا للبطوالت المحلية أو الدولية أو مشاركة منتخباتنا الوطنية في البطوالت

الدولية.. ولهذا أطلقنا شعارنا " هدفنا القمة

المستقبل في  واندية  منتخبات  لبناء  بوسعنا  ما  وسنبذل  القطرية  السلة  بكرة  يتعلق  فيما  طموحون   نحن 
من العديد  تحقيق  القطرية  السلة  كرة  استطاعت  فقد  الخارجية  المحافل  في  والتألق  المنافسة  على   قادرة 

 ا©نجازات العالمية و العربية و المحلية وخاصة في لعبة ٣×٣ التي تم اعتبارها لعبة اولمبية جديدة

سعدون صباح الكواري
امين السر العام

 سنسعى الى  تطوير قدرات الالعبين والمدربين و أماكن اللعب للوصول إلى المعايير العالمية با©ضافة الى
لكرة بالترويج  وسنقوم  دولية  لنجاحات  الطريق  لتمهيد  العالمي  المستوى  الى  المنتخب  مستوى   تطوير 

 السلة بين مختلف ا³عمار و الثقافات في المجتمع القطري

محمد سعد المغيصيب
رئيس االتحاد القطري لكرة السلة
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 زيادة شعبية كرة السلة وسط المجتمع القطري وتطوير مستوى المنتخب من المستوى
المحلى الى المستوى العالمي لتمهيد الطريق لنجاحات دولية

 تطوير كرة السلة القطرية من خالل تطوير قدرات الالعبين والمدربين و أماكن اللعب للوصول إلى
المعايير العالمية

الترويج لكرة السلة بين مختلف ا³عمار و الثقافات في المجتمع القطري

 بناء منتخبات واندية في المستقبل قادرة على المنافسة والتألق في المحافل الخارجية

 رفع مستوى الوعي برياضة كرة السلة وصورتها المميزة على كافة ا³صعدة المحلية
وا©قليمية والدولية

 دعم القيم الصحية والترويحية للعبة في مختلف أوساط المجتمع.

زيادة الدعم المجتمعي لكرة السلة من خالل الممارسة أو الحضور الجماهيري للمنافسات  

 استقطاب الالعبين من البراعم وا³شبال  والناشئين الواعدين  لممارسة كرة السلة والحفاظ على
  .استمراريتهم من خالل خطط لتطوير مواهبهم

 تحسين جودة ممارسة كرة السلة لدى الالعبين، والمدربين والحكام وا©داريين

تنظيم منافسات عالية المستوى لمختلف الهيئات المشاركة في أنشطة االتحاد  

 السعي لتنظيم البطوالت الدولية المعتمدة من قبل االتحاد الدولي لكرة السلة والتي تتوافق
  مع استراتيجية االتحاد القطري واستراتيجية الرياضة في دولة قطر

      
تحديث طرق ونظم فاعلة في ادارة االتحاد القطري  بشراكة ذوي الخبرة في مجال كرة السلة   

 تدعيم العالقات مع االتحاد الدولي لكرة السلة واالتحادات الرياضية الوطنية ا³خرى وإنشاء برامج
  (FIBA) تنمية مشتركة

تطوير مرافق رياضة كرة السلة  با³ندية وللمنتخبات الوطنية  

ابتكار برامج تسويقية لتنمية الموارد الذاتية  لالتحاد وأنشطته خالل الموسم  

 الترويج ³نشطة االتحاد المحلية والدولية من خالل التواصل مع أجهزة ا©عالم في الدولة وخارجها 

ا³هداف :

ا©تحاد القطري لكرة السلة

الرسالة :

الرؤية :


