كولتورال ديبورتيفا ليونيسا اململوك ملؤسسة أسبايرزون وشركة النخيل
الندسكيبس القطرية يوقعان اتفاقية رعاية مادية وخدمية لست مواسم
 7يونيو  – 2017الدوحة ،قطر:
ً
ً
صحفيا لإلعالن عن توقيع عقد رعاية بين نادي كولتورال ديبورتيفا
مؤتمرا
استضافت أكاديمية أسباير يوم األربعاء
ليونيسا اململوك ملؤسسة أسباير زون وشركة نخيل الندسكيبس القطرية الرائدة تقدم من خاللها الشركة خدماتها للنادي
اإلسباني في مجال إدارة العشب الطبيعي وتقديم الرعاية املادية للنادي على مدار ست مواسم متتالية.
وحضر توقيع االتفاقية كل من السيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي ملؤسسة أسباير زون ،والسيد إيفان
برافو ،مدير عام أكاديمية أسباير ونائب رئيس نادي ليونيسا ،ومن شركة نخيل الندسكيبس كل من الشيخ فهد بن محمد
آل ثاني ،نائب رئيس الشركة ،والسيد غسان عويجان ،العضو املنتدب.
وفي بداية املؤتمر رحب السيد محمد خليفة السويدي بممثلي وسائل اإلعالم ،بعد ذلك قام السيد غسان عويجان
باستعراض سريع لتفاصيل االتفاقية التي تقوم الشركة بموجبها بتقديم خبراتها في مجال صيانة العشب الطبيعي للنادي
ً
اإلسباني الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية ألول مرة منذ  43سنة والشراكة الرسمية معه.
ً
ورحب السيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي ملؤسسة أسباير زون ،بممثلي الشركة قائال" :هذه الشراكة
العاملية دليل ناجح على قدرة الشركات القطرية على تقديم الرعاية لألندية العاملية ،ونحن نشجع الشركات في قطر على
االقتداء بإخواننا في شركة نخيل لعقد املزيد من تلك الشراكات التي تصب وبشكل مباشر في دعم تنمية املواهب القطرية
عبر توفير فرص التدريب في أندية عاملية ،وبالحكم ونتطلع لتحقيق املزيد في املستقبل بإثبات قدراتنا وخبراتنا في خطوة
ً
مرجعا ً
عامليا في التفوق الرياض ي بحلول عام ."2020
لألمام نحو تحقيق رؤية املؤسسة بأن تصبح
وقال السيد إيفان برافو ،مدير عام أكاديمية أسباير ونائب رئيس نادي كولتورال" :لقد اختتم النادي املوسم املاض ي
بنجاح بعد صعوده لدوري الدرجة الثانية في أسبانيا ،ولنحافظ على ذلك املستوى ،يجب على النادي اتخاذ املزيد من
الخطوات لتطوير بنيته التحتية ،وخاصة وأن النادي يوفر الفرصة للناشئين القطريين والعبي األكاديمية خبرة اللعب مع
فرق الدوري اإلسباني بما يسهم في تطوير الرياضة في دولة قطر ووضع رياضييها والعبيها على خارطة الكرة العاملية".

ً
وتعليقا على توقيع عقد الرعاية مع النادي ،قال الشيخ فهد محمد آل ثاني ،نائب رئيس شركة النخيل الند سكيبس" :إننا
فخورون بدعم األنشطة الرياضية الدولية ملؤسسة أسباير زون على املدى الطويل ،ومن خالل توقيع هذه االتفاقية
ستتوفر لنا فرصة كشركة قطرية لدعم الرياضة واملؤسسات الرياضية القطرية سواء كان هذا الدعم ً
ماديا او ً
فنيا"
وفي السياق ذاته ،توجه العضو املنتدب للشركة السيد غسان عويجان بالشكر ملؤسسة أسباير زون قائال" :بالنيابة عن
كافة العاملين بالشركة وشركائنا أتوجه بالشكر ملؤسسة أسباير زون على إتاحة هذه الفرصة للعمل سويا لنبرهن على
قدرة املؤسسات القطرية على العمل سويا للوصول للعاملية ،ونتمنى التوفيق والنجاح ملالكي النادي والعبيه ومديريه،
ونؤكد لهم على دعمنا الكامل ألنشطتهم".
وبإبرام تلك الشراكة ،سيستفيد النادي اإلسباني من خدمات شركة نخيل االستشارية في مجال إدارة العشب الطبيعي
مللعب النادي لتحسين جودته ،وتعود فكرة ذلك التعاون إلى املباراة التي جمعت النادي اململوك ملؤسسة أسباير زون بنادي
ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا العام املاض ي حينما قام مجموعة من خبراء مؤسسة أسباير زون بزيارة ملعب كولتورال
لتقييم جودة أرضية امللعب ً
وفقا لخبرة املؤسسة الكبيرة في هذا املجال.
عالوة على ذلك ستقوم الشركة بتقديم الدعم املادي والخدمي لست سنوات متوالية ،وسيظهر اسم الشركة كأحد الرعاة
الرسميين للنادي خالل الفترة القادمة.
وتعد تلك الشراكة الجديدة دليل عملي على قدرة املؤسسات العامة والخاصة في قطر على العمل املشترك وتضافر الجهود
لتقديم نموذج يحتذى به لقطاع األعمال في دولة قطر لدعم جهود الرياضة القطرية محليا ً
ودوليا.
انتهى-نبذة عن أكاديمية أسباير:
افتتحت أكاديمية أسباير أبوابها في عام  ،2004وتعد واحدة من كبرى املؤسسات الرياضية الرائدة في الشرق األوسط.
ً
ً
ً
ّ
وتقدم األكاديمية للطالب برنامجا تعليميا متكامال يشمل تطوير املهارات الرياضية والعلوم الرياضية والتعليم األكاديمي
للفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 18سنة .وتركز برامج األكاديمية بشكل خاص على إعداد الرياضيين وتطوير لياقتهم
ومهاراتهم الفنية ،حيث يمثل خريجو األكاديمية دولة قطر في املحافل الرياضية العاملية واملحلية .ويخضع الطالب
الرياضيين املشاركين في برامج األكاديمية لخطة تطوير طويلة األجل تركز على تطوير أنماط الحياة الصحية وتحقيق
املعايير الدولية وتمثيل أكاديمية أسباير ودولة قطر في البطوالت العاملية.

