
א����  ١١١٩٧
א�
	��  ٢  ��א�� א����  �١٤٤٠ـ  |   ٧  ���א	�  �٢٠١٩ �ـــ�12

��א� �א���� א���א�� ������ 2019 �� ��� �� ��!"# ����$
��� א�5�4א3 א�	�א�/ ١٢ �,�א��، #& *�� $()�' א����� #& א���א��א% 

 ،6	��;�: �8�א� א�	7�$ ��א�	�(�>� �� א�	��(� א�����	��، �א�
�$��� �;' �B8אA3 @�א��� �	א!�� �	& ��?� $�א>��� <א���.

 :�>� ،��	�����FGא� א���א��א% �� 4 #�א�6 �א*D א�	��(� א�!
��א���، �Hא3 א�I
��אH%، �א�	(�F א��Hא ������F אKכ��7&، �!א

 Lא����' $()�	;א �א��� ،«��	�����M א�	��(� א�N Oכ�#» PF��#�
R 6#�כא���Q# 3& �>א�	��&. 

ســتــقــدم مــؤســســة قــطــر فــعــالــيــات ملختلف 
بهدف  العمرية،  والفئات  واألســـر  األفـــراد 
أنماط  اتباع  املجتمع على  أبناء  تشجيع 
حــيــاة أكــثــر صــحــة وحــيــويــة، وتحفيزهم 

على ممارسة الرياضة بشكل دائم. 
وتـــعـــكـــس مـــســـاهـــمـــة مـــؤســـســـة قـــطـــر فــي 
القائمة  رؤيتها  للدولة،  الرياضي  الــيــوم 
عــلــى تنمية املــجــتــمــع، وتــعــزيــز املــشــاركــة 
جهودها  لــهــا  ــكــرس 

ُ
ت والــتــي  املجتمعية، 

على مدار العام، وهو ما يمنح مشاركتها 
في فعاليات اليوم الرياضي بعًدا خاًصا، 
حـــيـــث تــعــتــبــر فـــرصـــة مــهــمــة لـــهـــا إلبـــــراز 

اإلنــجــازات واملــبــادرات العديدة في مجال 
الصحة والرياضة، باإلضافة إلى املرافق 
والــتــجــهــيــزات الـــريـــاضـــيـــة داخـــــل املــديــنــة 
أجــل  مــن  لــلــجــمــيــع،  واملــتــاحــة  التعليمية، 

املتعة الهادفة.
وقــــــال الـــســـيـــد خــلــيــفــة عــيــســى الــكــبــيــســي 
اإلعالمية بمؤسسة قطر:  العالقات  مدير 
«للرياضة قدرة مدهشة في التأثير بأفراد 
وتوحيدهم  إلهامهم،  خــالل  مــن  املجتمع 
مـــًعـــا، وهـــنـــا يــكــمــن الـــهـــدف الـــــذي نسعى 
إلــيــه فــي مــؤســســة قــطــر مــن خـــالل تنظيم 

فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2019».
الـــفـــعـــالـــيـــات  هــــــذه  «إن   :

ً
قـــــائـــــال وأضـــــــــاف 

الـــشـــامـــلـــة واملـــمـــتـــعـــة قــــد تــــم تــصــمــيــمــهــا 
بــعــنــايــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع  قـــــدرات أبــنــاء 

املجتمع، وهي ال تسعى إلى توفير املتعة 
تحمل  بل  للمشاركني وحسب،  والتسلية 
رســـالـــة مــهــمــة مـــفـــادهـــا أن الـــســـعـــادة في 

ــا بالصحة 
ً
ــا وثــيــق

ً
ارتــبــاط الــحــيــاة ترتبط 

والــســالمــة واملـــشـــاركـــة املــجــتــمــعــيــة، وهــي 
عــوامــل تــســاعــد عــلــى تحقيق اإلنـــجـــازات 
فــي كــل املــجــاالت، بــاإلضــافــة إلــى الترابط 

االجتماعي».
وتابع بالقول: «نحن نتطلع إلى الترحيب 
بــــأفــــراد املــجــتــمــع بــمــخــتــلــف أطـــيـــافـــه فــي 
مؤسسة قطر، حيث سنقدم فعاليات غنية 
تــثــري تجربتهم  أن  مـــن شــأنــهــا  ورائـــعـــة 
إلى  الرياضية، وتدفعهم  وتعزز ثقافتهم 
تــجــدًدا  أكــثــر  لحياة  صحية  أنظمة  تبني 

وحيوية».
تــبــدأ فــعــالــيــات الـــيـــوم الـــريـــاضـــي لــلــدولــة 
2019 فـــي مــؤســســة قــطــر مـــن الـــســـاعـــة ٩ 
صــبــاًحــا وحــتــى ٦ مــســاًء، ومـــن أبـــرز هــذه 

والتي  األبــطــال،  جولة  فعالية  الفعاليات: 
تنطلق من ساحة االحتفاالت في مؤسسة 
قــطــر الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاًحــا، وتمتد 
على مسافة حــوالــي 20 كــم حتى املتحف 
الفني اإلسالمي، ثم العودة إلى املؤسسة.

كما يقام سباق مؤسسة قطر، الذي يمتد 
عــبــر مــضــمــار طــولــه أكــثــر مــن 2 كيلومتر 
فـــــي حـــديـــقـــة األكــــســــجــــني، حـــيـــث يـــواجـــه 
املـــشـــاركـــون 17 تــحــدًيــا، وهـــو عـــبـــارة عن 
اختبار للسرعة والرشاقة والثبات وقوة 
في  باملشاركة  للراغبني  ويمكن  التحمل، 
كفريق  أو  فــردًيــا  التسجيل  الــســبــاق  هـــذا 
www.qf.org.qa/ :ثالثي عبر املوقع التالي

qfrace2019
ويـــقـــدم نـــــادي «دوجــــبــــاونــــد»، وهــــو أحــد 
نـــــــوادي الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة فــي 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك، جــلــســات تـــمـــاريـــن مع 
الخضراء  املنطقة  فــي  محترفني  مــدربــني 
االحــتــفــالــيــة فـــي املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، كما 
قـــطـــر، جــلــســات  فــــي   «F45 يـــقـــدم «نـــــــادي
بينها  مــن  الكثافة،  عــالــي  متواتر  تــدريــب 

جلستان مخصصتان للسيدات.
ويمكن للزوار أيضًا من محبي كرة القدم، 
أن يشاركوا في أنشطة متنوعة من تنظيم 
أكـــاديـــمـــيـــة بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان قــطــر، 
املسار  بفعالية  االستمتاع  يمكنهم  كذلك 
الــصــغــيــر بــمــؤســســة قــطــر، وهــــو مــضــمــار 
سباق مصمم لصغار السن، هذا باإلضافة 
إلـــى أنــشــطــة وألـــعـــاب تــنــظــمــهــا الجمعية 

القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر.

 - �����א

 مؤسسة قطر تعلن عن فعالياتها  مؤسسة قطر تعلن عن فعالياتها 
لليوم الرياضي للدولة لليوم الرياضي للدولة 20192019  

 ُتقام في املدينة التعليمية وتقدم أنشطة تعزز أنماط الحياة الصحية 

 خالل ندوة عن «ألعاب القوى اليونانية القديمة» في الجامعة.. إيوانيس: 

 «متحف قطر األوملبي».. مشروع فريد باملنطقة 

نــظــم بــرنــامــج الــعــلــوم الــريــاضــيــة وقسم 
بكلية  والـــلـــغـــويـــات  اإلنـــجـــلـــيـــزي  األدب 
بــدعــم  قـــطـــر،  بــجــامــعــة  اآلداب والـــعـــلـــوم 
مـــن مــتــحــف قــطــر األوملــــبــــي والـــريـــاضـــي 
(هيئة متاحف قطر)؛ ندوة عن: «ألعاب 
الـــــقـــــوى الــــيــــونــــانــــيــــة الــــقــــديــــمــــة» تــحــت 
إشـــــراف غـــريـــغـــوري نـــاجـــي مـــديـــر مــركــز 
هارفارد  بجامعة  الهيلينية  الــدراســات 
(واشــنــطــن الــعــاصــمــة)، الـــذي يعتبر من 
أهـــــم املــخــتــصــني فــــي مـــجـــال الــــدراســــات 
اليونانية وألف العديد من الكتب حول 

هذه املواضيع.
وقــــال الــدكــتــور مــحــفــوظ عـــمـــارة رئــيــس 
بـــرنـــامـــج عـــلـــوم الــــريــــاضــــة: «يــــقــــدم هـــذا 
النوع من املنتديات فرصة مهمة لتعزيز 
والدراسة  التخصصات  املتعدد  البحث 
فــــي مــــجــــال الــــريــــاضــــة فــــي قــــطــــر. تــقــدم 
لالهتمام  مثيرة  دخــول  نقطة  الرياضة 
لدراسة التاريخ الكالسيكي والدراسات 

الثقافية واألدب واللغويات». 
من جانبه، صرح الدكتور طارق د. طارق 
خــويــلــة رئــيــس قــســم األدب والــلــغــويــات 
اإلنــجــلــيــزيــة: «هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــنـــدوات 
مــهــم ملــواصــلــة تــطــويــر مــشــاريــع بحثية 
مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات وإثــــــــراء فـــرص 

التعلم لطالبنا».

بـــــــــــــدأت الــــــــــنــــــــــدوة بــــــنــــــبــــــذة عـــــــامـــــــة عـــن 
مشروع متحف قطر األوملبي والرياضي 
قـــدمـــهـــا الـــســـيـــد إيــــوانــــيــــس بـــابـــايـــوانـــو 
املـــخـــتـــص الـــتـــاريـــخـــي بـــاملـــتـــحـــف، حــيــث 
املتحف سيكون مشروعًا فريدًا،  أن  أكــد 
لـــيـــس فـــقـــط بــــدولــــة قـــطـــر بــــل بــاملــنــطــقــة 
طويل  إرثـــًا  املتحف  وســيــقــدم  بأكملها، 
األمــــد مـــن أجـــل املــحــافــظــة عــلــى الـــذاكـــرة 
الـــريـــاضـــيـــة مــحــلــيــًا ودولــــــيــــــًا، ويـــهـــدف 
املــتــحــف إلــــى تــثــقــيــف الـــــــزوار املــحــلــيــني 
والـــــدولـــــيـــــني حــــــول الـــبـــعـــد الـــحـــضـــاري 

واإلنــســانــي لــلــريــاضــة، وبــالــتــالــي إلــهــام 
األجـــــيـــــال لـــتـــكـــون جــــــــزءًا مـــــن الـــتـــجـــربـــة 

الرياضية. 
وبــــدورهــــا قـــدمـــت الـــدكـــتـــور كــيــلــي وود 
املـــنـــســـق االســـــتـــــشـــــاري حــــــول الـــتـــاريـــخ 
الرياضية  التقاليد  باملتحف  الرياضي 
كنتاج للقاءات بني الحضارات املختلفة 
والــــــــرابــــــــط بــــــني املــــــاضــــــي والـــــحـــــاضـــــر، 
والــتــي ستكون واحـــدة مــن املوضوعات 
املحتوى  حيث  مــن  باملتحف  الرئيسية 

والتصميم.

 «الدوحة لألسرة» يشارك في الدورة 
الـ 57  للجنة التنمية االجتماعية باألمم املتحدة 

يـــشـــارك مــعــهــد الـــدوحـــة الـــدولـــي لــألســرة 
-عــضــو مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
وتنمية املجتمع- في سلسلة من جلسات 
ـــعـــقـــد بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــزءًا 

ُ
الـــنـــقـــاش الـــتـــي ت

مـــن الـــــدورة الــســابــعــة والــخــمــســني للجنة 
التنمية االجتماعية، وذلــك في مقر األمم 
املتحدة فــي نــيــويــورك، مــن 11 وحــتــى 21 

فبراير 2019. 
يــنــظــم مــعــهــد الــــدوحــــة الــــدولــــي لـــألســـرة، 
االقتصادية  الشؤون  إدارة  مع  بالتعاون 
واالجتماعية لدى األمم املتحدة ومنظمة 
الــدولــي لتنمية األســـرة، سلسلة  االتــحــاد 
مـــن الــجــلــســات تـــبـــدأ مـــع جــلــســة «إحـــاطـــة 
تــحــت   ،2019 فـــبـــرايـــر   12 فــــي  الـــــدوحـــــة» 
عنوان «بيان املجتمع املدني حول التربية 
الــوالــديــة»، والـــذي تــم إطــالقــه فــي املؤتمر 
الــدولــي «الــتــربــيــة الــوالــديــة ورفــــاه الطفل 
والتنمية»، والــذي نظمه املعهد بالدوحة 

في أكتوبر 2018. 
ويـــســـتـــضـــيـــف فـــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـه مــعــهــد 
الدوحة الدولي لألسرة ومنظمة واالتحاد 
الـــدولـــي لتنمية األســـــرة، جــلــســة بــعــنــوان 

«قيمة الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل 
بالتعاون  املناقشة  وســتــجــري  املــنــزلــي»، 
بــــني االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــتــنــمــيــة األســــــرة، 
والــبــعــثــة الــدائــمــة لـــدولـــة قــطــر لـــدى األمـــم 
املـــتـــحـــدة، وشــعــبــة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
الشاملة التابعة لألمم املتحدة، واالتحاد 

الدولي لالقتصاد املنزلي. 
حــول  بجلسة  نــشــاطــاتــه  املــعــهــد  ويختتم 
الحماية االجتماعية املرتكزة على األسرة، 
وذلـــــــك فــــي 14 فــــــبــــــرايــــــر2019، وســتــعــقــد 
املـــنـــاقـــشـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل مــــن الـــوفـــد 
الــــدائــــم لـــدولـــة قــطــر لــــدى األمـــــم املــتــحــدة، 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
لــدى األمــم املتحدة، ولجنة األمــم املتحدة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــغــرب آســيــا 
بــيــكــرلــي للرعاية  «االســــكــــوا»، ومــؤســســة 
االجــتــمــاعــيــة، واملــجــلــس الـــدولـــي ملجلس 

الضمان االجتماعي.
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