
 
 
 

 
 

 

تجمع القادة " غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية
 مؤتمر مخصص لدبلوماسية الرياضة" الدوحة الرياضيين في

 

 تستكشف 2222قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم لعام 
 الحدث األول من نوعه في دور الرياضة في المجتمع

 

 العربية األمريكية الوطنية غرفة التجارةشاركت 
سبوع في مؤتمر كان األول من نوعه هذا األ

 "الدوحةتجمع القادة الرياضيين في "بعنوان 
(Doha GOALS)  والذي كان يهدف إلى

تعزيز العالقات الدولية عبر النشاطات 
جلب المؤتمر الذي دام على مدى . الرياضية

وفداً من اثنتين وستين  2022يومين أكثر من 
 .الممن جميع أنحاء الع ةينجوم رياضودولة 

 
، كان في الدوحة الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةالسيد ديفيد حمود 

مدى السنوات الماضية قامت دولة قطر بأعمال رائعة لرفع اسمها عاليا  على: للمشاركة في هذا الحدث وقال
مو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة أل على مستوى العالم في الرياضة وبتخطيطها لهذا الحدث برعاية س

 .كما اتخذت لجنة قطر لأللعاب األولمبية على نفسها عهدا برفع هذا المستوى للدبلوماسية الرياضية. ثاني
 

بالرغم من أن الرياضة هي سبب تجمعنا في “: ، قالفي الكلمة التي ألقاها أمير دولة قطر في افتتاح المؤتمر
المهم أن نتذكر أنها ليست مجرد نشاط للتسلية أو الترفيه ولكنها وسيلة لبناء المجتمعات  الدوحة اليوم، لكن من

 .”ويعود لها الفخر في أنها تذلل العقبات االيديولوجية وتزيل الحواجز وجميع اشكال الفروقات
 



 
 
 

 
 

 

شدد سمو األمير على أهمية مرحلة الشباب بأنها 
 نحن نعطي كل الرعاية: "وقال" جوهر الحياة"

أعز ما نملك من واالهتمام إلى جيل الشباب ألنهم 
وهم الذين يقودونا إلى المستقبل بكل ثقة، إلى . ذخيرة

وقال إن العالم العربي على حافة قفزة " عالم أفضل
نوعية من القدرة في الربيع العربي تثبت أنه مصمم 

شارك  ومن خالل هذا". وطموحاتهلتحقيق أحالمه 
بة كسفراء رياضيين من طالب وطال 022أكثر من 

لقاء جميع قادة "جميع أنحاء العالم في هذا اللقاء باسم 
 .(Doha GOALS" )الرياضة

 
قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني 

 نحن نترك إرثا: "األمين العام للجنة قطر األولمبية
لنبني صرحا جديدا لحدث رياضي جديد يعمل على 

ى انطالقة جديدة وهو المدينة والشعب إلتحويل 
السبب الذي يجعل المدن والبلدان يتطلعون إلى استضافة مثل هذا الحدث للنهوض ببلدهم وبنيتهم التحتية بما 

والتي  2222لقد استضافت دولة قطر ألعاب قارة آسيا لعام . في ذلك البنية الرياضية وتطوير الدولة بأكملها
 .أن الدوحة تستعد اآلن لتستضيف األلعاب األولمبية يوما ما كما. كانت أحد أنجح الدورات على اإلطالق

 
يجب أن "وأشار سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني 

نفكر في هذا الحدث قبل  التقدم بالمناقصات ألي نشاط رياضي 
سادتها  2222هائل من هذا النوع، حيث أن مباريات عام 

تها تلك المباريات روح التطوع بالخدمات االجتماعية التي شجع
 .على حد سواء. وبثَّـت روح الفخر في أبناء القطريين وغيرهم

 
لقد جذب هذا الحدث العالمي العديد من النجوم العالمية في 

إيان ثروب والعّداء  احالرياضة أمثال العّداء كارل لويس والسبّ 
أوسكار بستوري والسّباح مارك سبيتز وآخرين، حيث شاركوا 

موا اقتراحاتهم حول هذه األنشطة واستخدامها في بخبراتهم وقد
الجديد وكذلك عن مشاركة النساء وأفراد األقليات  ئتعليم النش

. في تلك الفرص التي يشارك فيها العديد من المجتمعات



 
 
 

 
 

 

عامال من كيف يمكن للرياضة أن تكون : "باإلضافة إلى ذلك كان هناك العديد من الندوات منها تحت عنوان
، "كيف يمكننا استخدام الرياضة لرفع التحديات التي تواجه الجيل الناشئ واألطفال" و" عوامل تغيير المجتمع

للمشاركة في  كيف يمكننا أن نشجع  الفتيات والنساء" و" كيف يمكننا أن نحمي االستقامة في الرياضة" و
 ".األلعاب الرياضية

 
برعاية سمو  2202عام  من عبارة عن مؤسسة تم انشاؤها في يناير" ةتجمع القادة الرياضيين في الدوح"

سيتم تجمع هؤالء القادة . شيخ دولة قطر وهي أول تجمع رئيسي لخلق المبادرات للتقدم العالمي عبر الرياضة
في كل عام من خالل البرامج الرياضية من رؤساء المؤسسات التنفيذيين ومسؤولي الحكومات والمؤسسات 

والقادة الرياضيين ومدراء الفرق والمدربين والخبراء الطبيين لخلق شراكة من خالل الندوات  يةالرياض
 .اإلبداع والتعاون البّنـــاء على واألبحاث والمناقشات التي تركز

 
هذا التجمع تم تأسيسه بناء على فكرة أن الرياضة 

الثقافات عبر الحدود  واألديان حيث هي أداة لتوحيد 
ضة عالمية وهي لغة العالم التي ترتفع فوق أن الريا

الحدود اللغوية وفوق  حدود العنصرية وفوق حدود 
الدين وهي التي تفتح المجال أم الجميع ليكونوا على 

 .نفس المستوى وللمشاركة بالتساوي بين الجميع
وهذا ما يجعلها ذات تأثير حيوي في مواجهة 

 .المشاكل ذات االهتمام العالمي
 

لتجمع للقادة الرياضيين في الدوحة له إن هذا ا
مميزاته الخاصة في قطر والتي تم اختيارها من قبل  

وكانت قطر . 2222اللجنة العالمية لكأس العالم لعام 
مدى  وهو الحدث الذي سيدفع بدولة قطر اقتصاديا لتطوير أهدافها على. أول دولة عربية تحظى بهذا  الفخر

 .العقد المقبل من السنوات
 
في اختتام المؤتمر أشار سعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني المدير التنفيذي لتجمع القادة الرياضيين في و

عالم التي ترغب بعمل هذا التجمع ليس فقط لقطر أو الشرق األوسط فحسب، بل لكل بلدان ال: "الدوحة، قائالً 
 .شيء مختلف


