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متابعة

رئيس جنوب إفريقيا يشهر البطاقة الحمراء في وجه العنصرية ويؤكد:

كل الدعم لم�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش وميثاقها العالمي لأداء مهمتها ال�سامية لمحارب
جوهانسبيرج :عبدالعزيز أبوحمر

في القمة عن تأييد المنظمة الدولية لمقررات قمة جلوبل ووتش األولى

خرجت قمة جلوبل ووت��ش األول��ى  2014بمقررات غاية في األهمية
تبنتها األمم المتحدة على الفور حيث كان أبرز ما تمخضت عنه القمة
اإلعالن عن الميثاق العالمي للقضاء على العنصرية والتمييز في الرياضة
وهو الميثاق الذي سيدعم بمقياس (باروميتر) يحدد مدى التزام دول
العالم بمحاربة العنصرية في الرياضة.
وعقب انتهاء اليوم الثاني واألخير لقمة جلوبل ووت��ش األول��ى
التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين في جوهانسبيرج
بجنوب إفريقيا ،صدر اإلعالن الذي جاء فيه أنه وبمشاركة ممثلي منظمات
المجتمع المدني والشخصيات الرياضية والخبراء والمنظمات الدولية،
رحب الجميع بتأسيس مؤسس جلوبل ووتش بالشراكة بين مؤسسة
منتدى الدوحة الرياضي الدولي ومؤسستي نيلسون مانديال وتوكيو
سيكوالي .وأعلنت األمم المتحدة عبر ممثلها السفير ديوالي المشارك

وعن تبني األمم المتحدة إلعالن قمة جلوبل ووتش.
وفي اليوم الثاني للقمة ،أعلن فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس
جنوب إفريقيا عن دعمه الكامل لمؤسسة جلوبل ووتش وللميثاق
العالمي الذي تمخضت عنه قمة جلوبل ووتش األولى  2014التي انطلقت
يوم الخميس واختتمت الجمعة في جوهانسبيرج.
وافتتح الرئيس زوما فعاليات اليوم الثاني واألخير للقمة وألقى كلمة
مهمة أعلن فيها دعم بالده الكامل لمحاربة العنصرية والرياضة من خالل
مؤسسة جلوبال ووتش.
وفي بداية كلمته وجه الرئيس زوما تحية خاصة لسعادة الشيخ فيصل
بن مبارك آل ثاني الرئيس المناوب لمؤسسة جلوبل ووتش ،المدير
التنفيذي لمؤسسة منتدى الدوحة الرياضي الدولي ،كما حضر الجلسة
الختامية فخامة رئيس جنوب إفريقيا األسبق كاليما موتالنتي.

في�صل بن مبارك� :إ�شهار الرئي�س زوما البطاقة الحمراء ر�سالة عابرة للدول والقارات ب�ضرورة التو
في�صل بن مبارك :نثمن دعم الرئي�س زوما

ت�لا اح��م��د ع��ي��د ال��ح��رب��ي رئ��ي�����س االت��ح��اد
ال�سعودي لكرة القدم التو�صيات التي خرج
بها اجتماع ر�ؤ�ساء االتحادات الخليجية والذي
جرى في فندق الريتز كارلتون بالعا�صمة
ال��ري��ا���ض ع��ل��ى ه��ام�����ش اق��ام��ة خليجي 22
الحالية.
وق��ال عيد في حديثه لو�سائل االع�لام:
با�سمي وبا�سم اخ��وان��ي ر�ؤ���س��اء االت��ح��ادات
اختتمت بعد ع�صر الجمعة �أعمال القمة الأولى
وتغطيتكم
الخليجية ا�شكركم على اهتمامكم
لمبادرة جلوبل ووت�ش «قل ال للتمييز والعن�صرية
في
الهام
الريا�ضي
الحدث
االعالمية
تمثيل الف��ت ل��ع��دد من
لهذاو���س��ط
�ا���ض��ة»
ف��ي ال��ري�
بنود
�ستة
هنالك
كانت
الخليجية،
منطقتنا ال��دول��ي��ة واالت���ح���ادات الريا�ضية
الم�ؤ�س�سات
هذه
ومنظمات حول
الدولية وتحاورنا
أولمبيةوتناق�شنا
االجتماع
في
المجتمع
واللجنة ال
المهتمةما
ال�شخ�صيات ح��ول
بتو�صيات مكتملة
وخرجنا
البنود
المدني وح�ضور الفت من
االجتماع ال�سابق
اعتماد مح�ضر
الريا�ضية.
تمالمالعب
ناق�شناه،في
بالعن�صرية
مح�ضر
مدارذل��ك،
الجميععلىعلى
وواف���ق
ناق�شنا�أمبيرور
يومين بفندق
أقيمت القمة
و�
في
الذي تم
الدائمة لبطولة
فياللجنة
منتدى
الخليج�ؤ�س�سة
بالتعاون بين م
جوهان�سبيرج
االجتماع
وكذلك في
الما�ضي
�دوح��ة�سبتمبر
ال� 20
ومنظمتي يل�سون
�دول��ي
الريا�ضي ال�
�سيكوالي�.ي  17نوفمبر وواف��ق
ال��ذي عقد ف�
الثاني
مانديال وتوكيو
الر�ؤ�ساء على كل ما دار في المح�ضر.
وا���ض�زوما
جاكوب
�اف :ت��م اعتماد ب��روت��وك��ول تعاون
على
الجميع
الخليجية
االتحادات
حيا في
ووافقفقد
جاكوب زوما،
الرئي�س
بينفخامة
�أما
تعاون
مذكرة
ا�ستقرار على
يكون هنالك
مبارك �آل
في�صل بن
�سعادة ال�شيخ
ان كلمته
بداية

هنالك بع�ض الفقرات التنظيمة وافق عليها
االخوة المجتمعون ،وهنالك اقتراح مقدم من
االتحاد العماني حول ت�أ�سي�س مظلة نظامية
ل��دول مجل�س التعاون الخليجي ،و�ستقوم
ثالثة اتحادات بمناق�شة هذا االم��ر ،االتحاد
ال�سعودي ل��ك��رة ال��ق��دم واالت��ح��اد العماني
واالت���ح���اد ال��ق��ط��ري ل��ك��رة ال���ق���دم ،واع��ط��اء
التو�صية الكاملة لالخوة االع�ضاء في هذا
ثاني وطوكيو �سيكوالي على الجهد في �إن�شاء
االمر.
م�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش وا�ستعر�ض فخامته جانبا
تداولنا
ال�سعودي:
االتحاد
رئي�س
وتابع
من ن�ضال دول��ة جنوب �إفريقيا �ضد العن�صرية
ونقا�ش،
تفخر هنالك
ب�لاده وكان
خليجي 23
امر
جلوبل
حديثقمة
با�ست�ضافة
وق��ال �إن
قبل
من
اتفاق
تم
اقول
ان
خالله
من
ا�ستطيع
ووت�ش الأول��ى  2014ونحن نحتفل بالعام الـ28
التخل�ص 23
العراق خليجي
ت�ست�ضيف
على ان
الجميع
من
عاما م��ن
وع�شرين
للديمقراطية
على ان ي�ستوفي اال�شقاء في
الب�صرة
في
الحكم العن�صري.
�شعبالحظر
على رفع
زوماالدولي
االتحاد
موافقة
العراق
جنوب
قائال� :إن
الرئي�س
أو�ضح
و�
اال�شقاء
ا�ستيفاء
واي�ضا
العراق،
عن
الريا�ضي
�إفريقيا ق��رر لنف�سه بنف�سه �أي مدر�سة يتعلم
واللوج�ستية
و�ف�أي�ي ال��ع��راق
قرر
الفنيةكل مواطن
لل�شروطال��ع�لاج،
م�ست�شفى يتلقى
في
لال�شقاء
الفر�صة
واعطيت
والتنظيمية مكانه و�أي���ن �ستكون مكانة ب�لاده
بنف�سه �أي��ن
.2015
العراق �حتى
�ط��ت جنوب
فبراير �أن �أع�
 18وبعد
نهايةوالآن
إفريقيا،
ج��ن��واب
موعد
تحديد
ظهرها اي�ضا :تم
وقال عيد
بطولةأن
قد حان �
الوقت
للعن�صرية ف�إن
�إفريقيا
في�ي يناير
لتكون ف�
ظهره23
كلهرق��م
الخليج
ك ��أ��
الريا�ضة
للعن�صري
يعطي�سالعالم
العراق ان
االخ��وة
خاللوعلى
،2016
من عام
ونحن
فيووت�ش،
جلوبل
مبادرة
العالم من
في
وقد
فبراير،
18
يوم
قبل
ال�شروط
ي�ستوفوا
معكم �شركاء في القول ال للعن�صرية والتمييز في
العالمية.من خالل االجتماع الرفع الى
الريا�ضة اال�شقاء
او�صى
قائال:الملك
ال�شريفين
خادم
موالي
دائما
الحرمين�إفريقيا
دولة جنوب
رئي�س
مقامأ�شار
و�
وال�شكر على
بالتهنئة
عبدالعزيز
عبداهلل بن
الريا�ضة
مانديال �أن
نيل�سون
مقولة الزعيم
نردد
�دود من
لام��ح�
التغيير�دع�وا�مل ال�
اال�ست�ضافة وال�
قدرة
ولديها
إلهام
ح�سنالقدرة على
لديها

زوما ي�شيد بدور
م�ؤ�س�سة منتدى الدوحة
الريا�ضي الدولي

حكومة م��والي خ��ادم الحرمين ال�شريفين،
وكذلك التو�صية والرفع الى مقام �سمو ولي
العهد االمير �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سمو الملكي ولي ولي العهد االمير مقرن
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى ح�سن اال�ست�ضافة،
كما او�صى المجتمعون ببعث ر�سالة �شكر
وعرفان ال��ى �صاحب ال�سمو الملكي االمير
خالد الفي�صل �صاحب فكرة دورات الخليج
على تغيير حياة النا�س وال�شباب للأف�ضل ،وهذا
على ح�سن ال�ضيافة وعلى ح�سن اال�ستقبال
م��ا يجعلنا ن��داف��ع ب�شرا�سة وق��وة �أك��ب��ر ع��ن نبذ
وال��رع��اي��ة الكريمة ،باال�ضافة ال��ى ال�شكر
العن�صرية في الريا�ضة..
للرئي�س العام لرعاية ال�شباب االمير عبداهلل
و�أك��د الرئي�س زوم��ا ب ��أن العن�صرية موجودة
بن م�ساعد ،وكذلك االمير تركي بن عبداهلل
م�����ش��ي��را �إل����ى وج����ود دالئ����ل ك��ث��ي��رة ع��ل��ى وج��ود
بن عبدالعزيز امير منطقة الريا�ض على ح�سن
العن�صرية في الريا�ضة« ،في التن�س وفي كرة
اال�ست�ضافة والتكريم ،وال�شكر مو�صول الى
القدم .العمل بكل
وغيرها» ويجب
كرة القدم
االتحاد وفي
ال�سلة
ال�سعودي لكرة
العربي
الريا�ضة
ففي
االمور،
لهذه
نهاية
و�ضع
على
قوة
وف���ي خ��ت��ام ح��دي��ث��ه اك���د رئ��ي�����س االت��ح��اد
�شهركل
في ن�أخذ
اجتماعو�أن
هنالكالطرق
ن�سلك كل
أن
�
علينا
يتعين
ال�سعودي انه �سيكون
المملكةفي
للعن�صرية
بو�ضع نهاية
الكفيلة
الخليجية في
االتحادات
الو�سائل�ؤ�ساء
فبراير لر
العالم
عيدومن
ككل،
المجتمع
الريا�ضة وفي
بطولةلجنة
الى ان
وا�شار
ال�سعودية،
العربية
2010
العالم
�س
�
أ�
�
�
ك
وحتى
1996
�ي
�
ف
للرجبي
التفتي�ش �سوف تبا�شر عملها مبا�شرة في تفقد
الكويتعلى
الريا�ضة انقدرتها
إفريقيا �أثبتت
بجنوب �
لال�ست�ضافة مبينا
الب�صرة
جاهزية
الدولة البديلة في اال�ست�ضافة
�صناعة هي
�ستكون
المعجزات.
البطولة
العراق
حالةو�عدم
ووت�ش
ال�ستقبالجلوبل
على م�ؤ�س�سة
جاهزية زوما
أثنى الرئي�س
على
المجتمعون
وافق
حيث
،2016
في
ينايرإن الطريق �أم��ام ه��ذه الم�ؤ�س�سة الوليدة
وق��ال �
الب�صرة.
التفتي�ش الى
�صعب لجنة
معاودة
للنا�س والم�س�ؤولين
تو�صل
ولكن عليها �أن
ب�أن هناك عن�صرية في الريا�ضة ويجب على العالم
التخل�ص من هذا ال��داء ويجب �أن تكون الفر�ص
مت�ساوية في الريا�ضة لكن من دون ان يكون وراء
ذلك �أي مالمح عن�صرية.
وتوقف الرئي�س زوم��ا لبرهة و�أخ��رج من جيبه
بطاقة حمراء و�أ�شهرها في وجه العن�صرية في
الريا�ضة وقال :علينا جميعا �أن نقول ال للعن�صرية
والتمييز في الريا�ضة ،علينا جميعا �أن نوا�صل
الم�سير و�شخ�صيا �أتمنى التوفيق لم�ؤ�س�سة جلوبل
ووت�ش ولها كل الدعم منا في طريقها لتخلي�ص
العالم من العن�صرية في الريا�ضة.

ث�����م�����ن ال�������ش���ي���خ
ف��ي�����ص��ل ب���ن م��ب��ارك
�آل ث���ان���ي ،ال��رئ��ي�����س
ال��م��ن��اوب لم�ؤ�س�سة
جلوبل ووت�ش ،المدير
التنفيذي لم�ؤ�س�سة
م����ن����ت����دى ال�����دوح�����ة
ال���ري���ا����ض���ي ال���دول���ي
ال��دع��م ال��ك��ام��ل ال��ذي
�أعلن عنه فخامة رئي�س
جنوب �إفريقيا جاكوب
زوم��������ا ف�����ي ك��ل��م��ت��ه
االفتتاحية في اليوم
الثاني والختامي لقمة
جلوبل ووت�ش الأولى .2014
وق��ال ال�شيخ في�صل بن مبارك �آل ثاني� :إن دع��م دول��ة جنوب �إفريقيا
وفخامة الرئي�س زوما ي�شكل بداية جيدة لم�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش ومن خالل
قمة جلوبل ووت�ش الأولى التي �أقيمت في جوهان�سبيرج بح�ضور وتفاعل كبير
من المنظمات وال�شخ�صيات وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني الذين تجاوبوا مع
الهدف الأ�سا�سي لم�ؤ�س�سة وقمة جلوبل ووت�ش وقال الجميع «ال للعن�صرية
في الريا�ضة».
ون��وه الرئي�س المناوب لم�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش �إل��ى �أن �إ�شهار الرئي�س زوما
للبطاقة الحمراء في وجه العن�صرية في الريا�ضة يعد �إ�شارة بالغة الأهمية وعابرة
للدول والقارات من القمة للعالم ب�أ�سره ب�ضرورة التوحد من �أجل نبذ والتخل�ص من
العن�صرية في الريا�ضة في كل دول وقارات العالم.
و�شدد ال�شيخ في�صل بن مبارك �آل ثاني على �ضرورة م�ضاعفة الجهود الدولية
م�شيرا �إلى �أن البداية من خالل قمة جلوبل ووت�ش الأول��ى كانت مر�ضية للغاية
وت�شكل دفعة قوية لو�ضع اهداف م�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش مو�ضع التنفيذ لم�ساعدة
الريا�ضة في العالم للتخل�ص من هذا المر�ض الخطير« ،العن�صرية».
وقال ال�شيخ في�صل �إن تبني الأمم المتحدة للميثاق العالمي لجلوبل ووت�ش هو
خطوة مهمة و�أحد ثمار القمة الأولى لم�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش الفتا �إلى �أن م�ؤ�س�سة
جلوبل ووت�ش �ستطلق معيار (باروميتر) لقيا�س مدى التزام دول العالم بمناه�ضة
العن�صرية في مالعبها الريا�ضية.
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ت�أييد الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية

عبر ممثلو االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية الم�شاركون في القمة عن ت�أييد المنظمتين التام لمقررات
قمة جلوبل ووت�ش الأولى  2014التي خرجت ب�إعالن هام يتعلق بنبذ العن�صرية والتمييز في الريا�ضة وهو الإعالن الذي تبنته االمم
المتحدة.

�سفير دولة قطر في جنوب �إفريقيا :جلوبل ووت�ش امتداد لرعاية �سمو الأمير لمنتدى الدوحة
�أعرب �سعادة �سالم الجابر� ،سفير دولة قطر في جنوب �إفريقيا عن �سعادته لر�ؤية �إحدى الثمار التي نتجت عن منتدى الدوحة
تعبر الحدود وت�صل �إلى دولة كبيرة مثل جنوب �إفريقيا لتنطلق �إلى العالم ،و�أن هذا ما كان ليتحقق لوال الرعاية ال�سامية من
�سمو الأمير بالريا�ضة والريا�ضيين ،كما �أثنى على جهود م�ؤ�س�سة منتدى الدوحة الريا�ضي الدولي التي يتر�أ�سها �سعادة ال�شيخ
في�صل بن مبارك �آل ثاني و�أثنى على جهود م�ؤ�س�ستي نيل�سون مانديال وطوكيو �سيكوالي في ال�شراكة مع م�ؤ�س�سة منتدى
الدوحة الريا�ضي لت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش.
وقال �سعادته في �سياق فعاليات اليوم الثاني والأخير لقمة جلوبل ووت�ش الأولى  2014في جوهان�سبيرج �إن ح�ضور
فخامة رئي�س جنوب �إفريقيا للقمة يج�سد �أهمية هذه القمة واهمية الدور الذي يجب �أن تلعبه م�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش على
ال�ساحة العالمية لتخلي�ص الريا�ضة من جميع �أ�شكال العن�صرية.

الرجوب :الفل�سطينيون يكرهون التمييز
ويحبون كرة القدم مثل �شعوب العالم

ورة التوحد من �أجل التخل�ص من العن�صرية في الريا�ضة
فعاليات اليوم الثاني
بعد الكلمات االفتتاحية للرئي�س جاكوب زوما� ،شهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير لقمة جلوبل ووت�ش الأولى
 2014عددا من الكلمات بد�أها البروفي�سور ن .نديبلي ،رئي�س م�ؤ�س�سة نيل�سون مانديال الذي �أكد �أن الريا�ضة �أثبتت
�أنها و�سيلة للترابط االجتماعي وهنا دور رائد لم�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش ومن خالل هذه القمة �أن على الجميع التخل�ص من
العن�صرية في الريا�ضة وعلى الأمم المتحدة �أن تلعب دورها في هذا ال�ش�أن.
كما �شهد اليوم الثاني عددا من الجل�سات النقا�شية المتفاعلة ابرزها تلك الجل�سة بعنوان تحديات العن�صرية والتمييز
عالميا ً وجل�سة الق�ضايا الحا�سمة في العن�صرية والتمييز في الريا�ضة خالل القرن الـ ،21وتحدث في الجل�ستين العديد
من ال�شخ�صيات المعروفة.
وكان �سعادة ال�شيخ في�صل بن مبارك �آل ثاني ،المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة الريا�ضي والرئي�س المناوب لجلوبل
ووت�ش قد �ألقى كلمة افتتاحية تبعه توكيو �سيكوالي ،الم�ؤ�س�س ورئي�س مجل�س االدارة المناوب لجلوبل ووت�ش.

جلوبل ووت�ش تكرم بالتر
كرمت م�ؤ�س�سة جلوبل
ووت�ش جوزيف �سيب بالتر
رئي�س االتحاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا) وذك بعد
انتهاء اليوم الأول لأعمال
قمة جلوبل ووت�ش الأولى
التي اختتمت يوم الجمعة
في جوهان�سبيرج بجنوب
�إفريقيا.
ول��م يكن بالتر حا�ضرا
في القمة لكنه �ألقى كلمة
م�سجلة �شدد فيها على �أن
الفيفا ال يظهر �أي رحمة
ف��ي مجال العن�صرية في
كرة القدم وم�ؤكدا �أن كرة القدم يجب �أن تظل دائما لعبة الجميع ،ونحن نقولها ب�صوت م�سموع دائما
العن�صرية لي�ست لها مكان في كرة القدم.
وجاء التكريم في لوحة رمزية تتويجا لجهود بالتر في محاربة العن�صرية ،وت�سلم اللوحة نيابة عن
بالتر جاك�س �أنوما ع�ضو المكتب التنفيذي للفيفا.

�ألقى اللواء جبريل الرجوب رئي�س اللجنة الأولمبية الفل�سطينية
ورئي�س االتحاد الفل�سطيني كلمة م�ؤثرة توقفت عدة مرات بت�صفيق
حاد من الح�ضور وهو يقول �إن الفل�سطينيين دائما متهمون بخلط
ال�سيا�سة بالريا�ضة ،لكنني اقف بينكم اليوم و�أقول �إنني �أمثل �شعبا
و�أف�ضل �أن �أمثل �شعبي من الريا�ضة والأخ�لاق ولي�س عبر البندقية
والم�سد�س.
وق��ال ال��رج��وب �إن الريا�ضة تعني التعاون بين �شعوب العالم
ومحاربة العن�صرية بكل �صورها و�أنواعها ،وهذه االهداف النبيلة التي
ف�شل ال�سا�سة في تحقيقها ونحن نعول على الريا�ضة.
وا�ستعر�ض الرجوب جانبا من معاناة الريا�ضة الفل�سطينية تحت
االحتالل وق��ال �إن االحتالل انتهك قوانين الفيفا ومواثيق اللجنة
الأولمبية ويعاني الريا�ضيون الفل�سطينيون باال�ضطهاد وعدم القدرة
على التحرك داخل �أرا�ضيهم الفتا �إلى �أن البنية الأ�سا�سية للريا�ضة الفل�سطينية يعرقلها االحتالل.
و�أكد الم�س�ؤول الريا�ضي الفل�سطيني ان الفل�سطينيين يحبون كرة القدم تماما مثل كل �شعوب العالم مت�سائال:
هل تعلمون كم من ال�صعوبة على �أبناء ال�شعب الفل�سطيني �أن يمار�سوا كرة القدم في بالدهم مثل �شعوب العالم؟.
وطالب الرجوب م�ؤ�س�سة جلوبل ووت�ش ب�إ�شهار البطاقة الحمراء للتمييز في بالده وقال لدينا جميعا كامل الحق
مثل باقي دول العالم في ممار�سة الريا�ضة وفق ميثاق الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية ،و�أنهى كلمته الم�ؤثرة
بالقول لجميع الح�ضور� :أ�سرة الريا�ضة الفل�سطينية بحاجة �إليكم ،نحن بحاجة �إلى دعمكم للريا�ضة الفل�سطينية.

جلوبل ووت�ش
ت��ع��د ق��م��ة ج��ل��وب��ل ووت�����ش
الأولى  2014احدى المبادرات
ال��ت��ي ت��م��خ�����ض ع��ن��ه��ا منتدى
الدوحة الريا�ضي الدولي ،وهي
المبادرة التي تهدف �إلى محاربة
العن�صرية والتمييز ف��ي جميع
�أنواع الريا�ضة وذلك تحت م�سمى
(غ��ل��وب��ل ووت�����ش ق��ل ال للتمييز
والعن�صرية في الريا�ضة).
وك�����ان ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س ج��ن��وب
�إفريقيا ال�سابق ثامبو امبيكي قد افتتح فعاليات اليوم الأول و�ألقى كلمة افتتاحية �أ�شاد فيها بدور م�ؤ�س�سة دوحة جولز
في تنظيم هذه القمة بالتعاون مع م�ؤ�س�ستي نيل�سون مانديال وتوكيو �سيكوالي.

جنود معلومون

�ضم فريق عمل م�ؤ�س�سة منتدى الدوحة الريا�ضي الدولي الثنائي محمد الدليمي مدير االت�صال والعمليات
وجمال الزين ال�سكرتير التنفيذي لمنتدى الدوحة الريا�ضي الدولي اللذين طارا �إلى جوهان�سبيرج قبل �أيام من
انطالق القمة.
وبذل الثنائي جهودا كبيرة قبل القمة و�أثناءها في الترتيب والتنظيم والتن�سيق مع ال�شريك الجنوب �إفريقيا وهما م�ؤ�س�ستي
نيل�سون مانديال وتوكيو �سيكوالي ومع ال�شخ�صيات العالمية التي ح�ضرت قمة جلوبل ووت�ش الأولى .2014

