ورزش و اهمیت آن در کشور قطر
قطر از بسیاری از جاذبه های توری ستی برخوردار است که برای بسیاری از بازدیدکنندگان به یک مقصد مورد
عالقه برای سفر تبدیل شده است .این مکان ها شامل بخش های فرهنگی ،تاریخی -طبیعی ،پارک ها ،باغ
ها و سواحل شگفت انگیز ،عالوه بر مراکز مختلف خرید ،ف ستیوال های ساالنه و نمایش های هنری ا ست
که تمام طول سال برای سرگرمی تمام خانواده و بازدیدکنندگان برپا می باشد.
بیابان و سیع و سواحل طبیعی غیر قابل چ شم پو شی ا ست؛ به همین خاطر مکانی ایده آل برای انواع فعالیت
های فضای باز از جمله کمپینگ ،شن و ماسه ،اسکی ،جت اسکی ،غواصی و شنا می باشد.
قطر همچنین با سرررمایه گذاری در انواع ورزش ها در سررطب بین المللی ،به عنوان راهی برای تقویت روابط
خارجی و روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورهای جهان ،نقش کلیدی در زمینه ورزش را ایفا می کند.
به عالوه مسررابقاق قهرمانی فوتبال( ) FIFA WORD CUPکه در سررال  2022برگزار می شررود "قطر"
اولین کشور عربی در خاورمیانه خواهد بود که میزبان این رویداد است.

ورزش و اهمیت آن در کشور قطر
همچنین ،قطر موفق به برگزاری مسرررابقاق مختلف بین المللی و منطقه ای ،از جمله بازی های آسررر یایی
 ،2006جام کنفدرا سیون فوتبال آ سیا ( )AFCدر سال  2011و م سابقاق جهانی هندبال ،بوکس و کمیته بین
المللی پارا المپیک ( )IPCدو و میدانی در سال  ،2015و همچنین م سابقاق قهرمانی  23AFC U-در سال
 2016است .دستور کار قطر برای مسابقاق ورزشی جهان ،با تالش های مداوم کمیته المپیک قطر و اتحادیه
های ورزشی مختلف در این کشور ،گسترش بیشتری یافته است.
در دهه های گذشته عالوه بر ورزش های میراث قدیمی که نشان دهنده هویت فرهنگی قطر است از جمله
مسابقاق قایقرانیِ سنتی ،مسابقاق شتر و اسب سواری  ،ورزش های مدرن نیز شاهد پیشرفت زیادی بوده اند
در حالی که فوتبال به عنوان محبوب ترین ورزش در قطر محسرروب می شررود ،هرسرراله به طرفداران تنیس
اضافه می شود .به خصوص با افتتاح مجتمع تنیس که شامل چندین زمین تنیس و تجهیزاق پیشرفته است
به این کشور در میزبانی رویدادهای بین المللی این ورزش کمک بسزایی خواهد کرد.
با اعتقاد به اهمیت ورزش و نقش قابل توجه آن در سررالمت و رفاه افراد ،قطعنامه امیر قطر در سررال 2011
صررادر شررد و دومین سرره شررنبه از ماه فوریه هر سررال به عنوان "روز ورزش" برای دولت همراه با تعطیلی
رسمی نامگذاری شد ،که باعث می شود قطر یکی از کشورهای پیشرو در انتخاب این رویکرد باشد.

