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 أكاديمية قطر تفتتح موسمها الّرياضي بإنجازات متميسة

 

الزاٖ أق٘واذ فاٖ دّلاخ الكْٗاذ  د٘ا   NESACح فاٖ ثطْلاخ باثطاخ لكرح الطابرر Vافززذذ أكبدٗو٘خ قطر هْضوِب الرٗبضٖ ثفْز فرٗق الجٌ٘ي فئخ الـ 

هابباد ّالكْٗاذ ّادبدى ّدّلاخ ُذٍ الراثطخ ثزٌظ٘ن ػذد هزٌْع هاي الوٌبفطابد ّالفؼبل٘ابد الرٗبضا٘خ الزاٖ ٗفازر  فِ٘اب هاذابش دّل٘اخ هاي اإ رقْم

ٗزا٘خ  ّثبلزابلٖ فائى ُاذا دّل٘اخ هاذابش 5هاي  NESACباثطاخ  " رزكْىّػي ُذٍ الجطْلخ أضبف الوفرف الرٗبضٖ الط٘ذ ضز٘في ّلكر قبرالً:  قطر 

  ادخارٓدكبدٗو٘خ قطر فرصخ رْض٘غ هفببكزِب فٖ ثطْالد هخزلفخ ثبإضبفخ إلٔ كًِْب  رطبُن فٖ رؼسٗس رْاصلٌب ّرْث٘ق ػالقبرٌاب هاغ الواذابش 

 ذٗن أفضل هب لذٌٗب"ػلٔ رق ّػلَ٘ فئًٌب ًذرص ّثكل جِذًب ُذٍ الوٌبفطبد رزطلت قذبح ػبل٘خ هي ادداءكوب أى 

 

ّالواذبة أًذبٗاَ الذوابدٕ  خبلاذثق٘ابدح الطبلات  فرٗق كرح الطبررح الوجِاْد الوفازر  دػضابء الفرٗاقالؼفرح الػج٘ي فٖ ًجبز الذٕ دققَ ٗؼكص اإ

قابرالً:" ٗؼزجار أداء فرٗاق  ّػي ُذا أضبف الط٘ذ ّلكارػت فٖ الوجبباح أفضل الػلٔ لقت الؼْض  ػورجلٌ٘ف٘ل ّأًذبّ ج٘كْة ّلقذ دصل الطبلت 

  قْٗبً دزٔ ػٌذ الٌظر إلٔ الوجببٗبد فٖ الطٌخ الوبض٘خ  كوب أى فرٗق الطجبدخ لذٌٗب ٗؼزجر هطزؼذاً ّثفكل جّ٘ذ للوٌبفطبد القبدهخ" Vكرح الطبررح فئخ 

 

ّلقااذ أرابب الطاا٘ذ ّلكار أى ُااذٍ  خلوبضا٘طبلاات فاٖ ػطلااخ ًِبٗاخ ادضااجْع ا 011ثوفاببكخ   NESACّفاٖ ُااذا الطا٘ب  راان رٌظا٘ن ثطْلااخ الطاجبدخ لااـ 

ّثفكل كج٘ر الرّح الرٗبض٘خ الزٖ روزغ ثِب الوزٌبفطاْى  كواب أى ّجاْد الػجا٘ي  ذالوٌبفطبد رذّذد قذباد الطالة ّكبًذ جذٗرح ثبلوفببكخ ّػكط

      .ؼل الوٌبفطخ أكثر دوبضخ ّإثببحجفٖ فرٗق الطجبدخ غسالخ  أثْ هللا ػجذّ الخل٘فٖ ٗؼقْةّ ًْحهثل قطرٗ٘ي  

 

أربب الط٘ذ ّلكر قبرالً " كلٌب ثقخ أى لاذٓ فِرقٌاب الرٗبضا٘خ القاذبح الكبهلاخ ػلأ رذق٘اق الٌجابح ّالفاْز  فؼلأ ضاج٘ل الوثاب  ّػي أداء الفِر  الرٗبض٘خ 

زاٖ ضا٘زن رٌظ٘وِاب فاٖ راِر هاببش فاٖ أكبدٗو٘اخ قطار  كواب ال JVلخْض هٌبفطبد ثطْلخ فئخ الاـ  أرن االضزؼذاد ُّن ػلٔ الطلخ كرحلذٌٗب فرٗق قْٕ ل

فااٖ  نػلأ الزاذبٗجبد ثِااذف رؼسٗاس أدارِا الالػجاا٘ي فِ٘اب ٗاذاّم الزاٖفِار  كاارح القاذم    إلأ جبًاتفاٖ رذطا٘ي أدارااَ الطالخ كاارحفرٗاق الجٌابد ل  ٗطازور

 بد الوضوبب ّالو٘ذاى الزٖ ضزقبم فٖ ادبدى الدقبً ُذا الؼبم" ّضجبق الضبد٘خ ػلٔ الوفببكخ فٖ ضجبقبدفٖ قذبرٌب كوب أًٌٖ أثق   الجطْالد القبدهخ

 

الوِابباد  إكطابثِنرؼول ادكبدٗو٘خ ػلٔ رؼسٗاس هفاببكخ طاالة الوذبضاخ الوزْضاطخ فاٖ صافْف الطابدش ّدزأ الثابهي ّرذارص ػلأ  هي جِزِب

أػلأ  ثوِببارِن إلأة دّى ضي الراثؼخ ػفرح للْصْ  فئخ الطال ػلٔ NESACادضبض٘خ لكل لؼجخ بٗبض٘خ. كوب أى ٌُب  ررك٘س أكثر ػجر باثطخ 

للجطْالد الوذل٘خ كوب أى ٌُب  دّبٕ هؤضطاخ  QUESSالوفببكخ فٖ باثطخ  فٖ الوطزْٗبد. أهب ثبلٌطجخ للوٌبفطبد الوذل٘خ فطزطزور أكبدٗو٘خ قطر

 زؼل٘و٘خ.د٘  ٗزن ػقذ الوجببٗبد ثفكل أضجْػٖ فٖ الوذٌٗخ ال حالزبضؼخ ػفر ضيقطر للطالة دّى 

 

ػالقابد إٗجبث٘اخ  ركاْٗيّلقذ أكذ الط٘ذ ّلكر قبرالً:" رطبػذ الرٗبضخ ػلٔ ثٌابء الل٘بقاخ الجذً٘اخ ّػلأ رؼسٗاس الؼابداد الّصاذ٘خ  كواب أًِاب رطابػذ ػلأ 

 ".ث٘ي أفراد هجزوغ ادكبدٗو٘خ ث  بّح الفخرّرطبُن فٖ رؼسٗس الفؼْب ثبالًزوبء ّ


