
يف  املقام  الرياضيني  لكبار  العاملي  املنتدى  يف  تشارك  السوربون 

الدوحة وتعلن إنشاء جوائز سنوية ألنبل املامرسات الرياضية باالشرتاك 

مع املركز العاملي لألمن الريايض
يقام يف الدوحة برعاية سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين أمري قطر املنتدى العاملي األول لكبار الرياضيني 

والذي تقيمه مجموعة ريتشارد أتياس ورشكاؤه من أجل مناقشة الدور الذي تلعبه الرياضة يف مجتمعاتنا الحارضة .

هذا املنتدى األول سيدور يف قطر بني العارش والثاين عرش من شهر ديسمرب / كانون األول 2012 .  وسوف يجمع 

ألفا من الشخصيات املؤثرة يف عامل الرياضة يلتقون للتفكري معا يف املبادرات املناسبة لتطوير األبعاد االجتامعية للرياضة .

من بني الرياضيني املشاركني كارل لويس )الحاصل عىل عرش ميداليات أوملبية( ويان ثورب وأوسكار بستوريوس 

والعب الرگبي فرانسوا بيينار وماري جوزيه برييك .

ومن بني املدعوين أيضا إىل هذا املنتدى أربعامئة طالب من جميع أنحاء العامل . وسوف يشارك فيه وفد من 

التاسع من ديسمرب / كانون األول  البانثيون السوربون يضم خمسة طالب يتجهون إىل قطر يوم  جامعة باريس األوىل 

ويلتقون بقادة الحركة الرياضية العاملية من خالل أعامل املنتدى .

البانثيون السوربون يوم الحادي عرش من ديسمرب / كانون األول  بهذه املناسبة ستقوم جامعة باريس األوىل 

الجاري يف الساعة السابعة والنصف مساء وباالشرتاك مع »كريس األخالق والصحة يف مجال الرياضة« باإلعالن عن إنشاء 

الئحة وجوائز سنوية ألحسن املامرسات الكفيلة بتشجيع األمانة والرشف يف مجال الرياضة وذلك طبق مقاييس علمية 

مستوحاة من أعامل هذا »الكريس« األكادميي التابع للسوربون . وسيتم ذلك يف مؤمتر صحفي يتبعه حفل كوكتيل ودي .

املكان : القرية الثقافية - قاعة كاتارا - الدوحة - قطر

املوعد : من الساعة السابعة والنصف إىل الساعة الثامنة والنصف مساء

باإلمكان إجراء لقاء صحفي مع :

النشاطات  املسؤولة عن  السوربون وهي  البانثيون  األوىل  باريس  نائبة رئيس جامعة  نادية جاكويب  السيدة   -

اإلعالمية للجامعة

- السيد لوران فيدال مدير فرع الدراسات األخالقية والصحية يف مجال الرياضة التابع للسوربون وهو أستاذ 

محارض وباحث يف مدرسة الحقوق التابعة لجامعة باريس األوىل البانثيون السوربون 

لتهيئة اللقاء الرجاء االتصال بإيـمييل نوري : 

الكريس املشرتك بني السوربون واملركز العاملي لألمن الريايض يف جامعة باريس األوىل

»األخالق والصحة يف مجال الرياضة«

يف مارس / آذار من عام 2012 تم االتفاق بني جامعة باريس األوىل البانثيون السوربون واملركز العاملي لألمن 

الريايض  وهو مؤسسة خريية عاملية مستقلة عىل إنشاء برنامج يف البحث العلمي التطبيقي عىل شكل »كريس مشرتك« 

بعنوان »األخالق والصحة يف مجال الرياضة« . وهذا »الكريس« يجمع بني الباحثني واملهنيني وبرنامجه يبحث يف العالقة 

بني املراهنات عىل املستوى العاملي وتزييف النتائج الرياضية وخاصة الغش يف املراهنات . ولهذا الربنامج امتداد أكادميي 

يف منهج السنة الثانية ملاسرت الحقوق الرياضية يف جامعة باريس األوىل البانثيون السوربون . ومدير هذا »الكريس« هو 

لوران فيدال وهو أستاذ محارض وباحث يف مدرسة الحقوق يف السوربون .

للمزيد من املعلومات :

www.dohagoals.com

http://sorbonne.icss.univ-paris1.fr

www.richardattiasassociates.com

العالقات الدولية

لالتصال بنا :

إيـمييل نوري - قسم االتصاالت

مسؤولة عن العالقات بالصحافة والعالقات 

العامة

معلومات عن الجامعة 

40000 طالب 

3000 أستاذ وموظف

238 شهادة جامعية رسمية

عضو مؤسس يف املجمع الجامعي البارييس 

»هسام«

ثالثة مجالت رئيسية للتعليم :

- العلوم االقتصادية واإلدارة والرياضيات 

واملعلوميات التطبيقية

- الفنون والعلوم اإلنسانية واالجتامعية

- العلوم القانونية والسياسية

emilie.naouri@univ-paris1.fr / Tél.: +33)0(6.70.02.40.48

12 place du Panthéon
4e étage, aile Cujas 
75231 Paris cedex 05

Tél. : +33 )0(1 44 07 79 40 
Fax : +33 )0(1 44 07 79 39

emilie.naouri@univ-paris1.fr
www.communicationparis1.fr

www.univ-paris1.fr

www.twitter.com/sorbonneparis1
www.facebook.com 
> université paris 1 
Panthéon-Sorbonne
www.youtube.com/univparis1
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