
 

 تستضيف السباق النهائي من سلسلة سباقات الجري في قطر    مؤسسة قطر

  السباقات تبرىن عمى التزام مؤسسة قطر بإيجاد مجتمع محب لمرياضة 

 

سمسمة من متسابق ومتسابقة في السباق النيائي  251شارك أكثر من : 3122 مارس 23الدوحة، قطر، 

 صباح الجمعة الماضي.  ،قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع التي استضافتيا مؤسسة ،سباقات الجري في قطر

 

المدينة التعميمية تحت عنوان "سباقات في  ،التي تكونت من ست جوالت ،ىذه السمسمةوأقيم السباق األخير من 

ة م السباق قسم الخدمات الترفييية التابع إلدارة شؤون المجتمع في مؤسسمؤسسة قطر الكالسيكية لمجري". ونظ  

قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع شركة زد أديفينشرز آند كرانش. واشتممت ىذه الفعالية، التي 

ونصف  ،لماراثونمنفصمة ىي سباق ا جميع األعمار والقدرات الرياضية، عمى أربعة سباقاتل جاءت مناِسبة

كيمومترات. وأثبتت الفعالية التزام  5لمسافة كيمومترات، وسباق الجري  21الماراثون، وسباق الجري لمسافة 

 مؤسسة قطر بتشجيع أفراد المجتمع عمى تبني أنماط حياة صحية وأكثر حيوية.   

 

أول بقسم الخدمات الترفييية في  تعميقيا عمى ىذه الفعالية، قالت السيدة ىند الموسوي، مشرفمعرض  وفي

سباقات الجري. ولم النيائي من ىذه السمسمة الناجحة جًدا ل مؤسسة قطر: "نشعر بسعادة بالغة الستضافة السباق

يشارك عشرات القطريين في السباقات المختمفة التي أقيمت اليوم فحسب، ولكن السباقات شيدت أيًضا مشاركة 



 

تعزيز مشاركة أفراد . ونحن، في مؤسسة قطر، ممتزمون بالمعروفينعدد من العدائين اإلقميميين والدوليين 

صحتيم ورفاىيتيم من خالل ممارسة ، ورفع مستوى الوعي بأىمية الحفاظ عمى في الفعاليات الرياضية المجتمع

 .. ويقدم سباق اليوم دلياًل ممموًسا عمى ىذا االلتزام"الرياضة

، المشرف بقسم الخدمات الترفييية في مؤسسة قطر بقولو: "يمثل تعزيز من جانبو، صرح السيد سايمون جونز

ة الصحية أىمية كبرى لمؤسسة قطر. ويتولى قسم الخدمات الترفييية مسؤولية إدارة مجموعة متنوعة أنماط الحيا

المجتمع. وكانت المدينة التعميمية المكان األمثل جميع أفراد من المرافق واألنشطة التي تمبي احتياجات 

ت المميزة الموجودة داخل المدينة نجحنا في االستفادة من المسارااليات، حيث الستضافة مثل ىذا النوع من الفع

 في تنظيم ىذا الماراثون." 

فكرة تنظيم سمسمة سباقات ، صاحب زياد رحيم، الرئيس التنفيذي لشركة زد أديفينشرز آند كرانشالسيد وكان 

. ويحمل زياد، عداء المسافات الطويمة الشيير، الرقم القياسي في المشاركة بسباقات الجري الجري في قطر

فات الطويمة، والمسجل في موسوعة جينيس لألرقام القياسية. وأوضح زياد مدى حماسة مؤسسة قطر لممسا

مؤسسة  من المؤسسات لعقد شراكة معيا، وكانت مؤسسة قطر أول بعدد   ىذه الفعالية بقولو: "اتصمت  الستضافة 

وبعد ي شير نوفمبر الماضي. ىذه الفعالية، حيث استضافت السباق األول الذي أقيم ف تبدي استعدادىا لتنظيم

 .النجاح الذي حققو السباق األول، أكدت المؤسسة عمى استعدادىا الستضافة نيائيات الموسم أيًضا"

  



 

كان تنظيم ىذه الفعاليات. دعميا لوأضاف زياد بقولو: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لمؤسسة قطر، عمى 

المجيود الذي بذلو فريق مؤسسة قطر بأكممو ىائاًل لمغاية، وقد استمتع العداءون المشاركون في السباقات تماًما 

 .مع مؤسسة قطر" ثمرةبيذه الفعاليات. ونحن نتطمع لعقد شراكة طويمة وم

وس فيتسفال، الذي من جميع أنحاء العالم، من بينيم العداء األلماني كال معروفيناستقطب السباق عدائين و   

معظم دول العالم. وكان كالوس قد قدم ب المقامةيحمل الرقم القياسي العالمي في المشاركة بسباقات الماراثون 

جميع بلة متوزعة دو  222إلى قطر خصيًصا لممشاركة في السباق، وأكمل مشاركاتو في سباقات الماراثون في 

ن األمريكيان، بيتر بينيت ويان نجوين، خصيًصا من والية قارات العالم. وباإلضافة إلى ذلك، حضر الزوجا

تكساس األمريكية، لممشاركة في ىذه الفعالية. ويحمل بيتر ويان الرقم القياسي في المشاركة بسباقات الماراثون 

التي تقام في دول مختمفة، حيث سبق ليما المشاركة في سباقات ماراثون أقيمت في خمس وتسعين دولة مختمفة. 

 انت قطر الدولة التاسعة والستين التي يزورىا الزوجان الشييران لممشاركة في سباقات الماراثون. وك

 

 :الصور تعليق

 استضافتيا التي قطر، في الجري سباقات سمسمة من الختامية السباقات في لمفائزين جماعية صورة :1 صورة 

 .الماضي الجمعة صباح تعميميةال المدينة في المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 الفعالية منظم من تعميمات إلى يستمعون قطر، في الجري سباقات سمسمة من الختامية السباقات في المشاركون

 .الماضي الجمعة صباح التعميمية المدينة في السباقات إنطالق قبل ،:2 صورة



 

 –انتيى  -

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول  مؤسسة قطر لمتربية
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة 

 قطر والعالم بأكممو. 

لوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير ا 2995تأس ست مؤسسة قطر سنة 
 وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا. 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 
لة قطر لتمكين الشباب من اكتساب إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دو 

طريق  ا تدعم االبتكار والتكنولوجيا عنالميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبني  عمى المعرفة. كم
استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور 

 التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى 

لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
http://www.qf.org.qa 
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