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جـامعـة قطـر تجـدد نـشـاطها فـي اليـوم الريـاضي  جـامعـة قطـر تجـدد نـشـاطها فـي اليـوم الريـاضي  
بالتعاون مع شركائها قطر الخيرية ولخويا وهيئة التخطيط واإلحصاء
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د.حسن الدرهم:  
تعزيز ثقافة الرياضة 

والغذاء الصحي في المجتمع

مســيرة للمشــي 
تحـت شـعار التعليـم 
مـــن أجـــل الحــــياة

عععععععثثعععععععععثعثثثثثعععععععثعثعععععععععععععثعععثعععععثثعثثعععععثثثعععععثععععثععثعععععععثعثعععععثعثعععععثعثعثعثعثعثثعثثثثمماممممممممماماااممممامماماماااماماامامممامامامامامااماماننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخخخاخخخاخاخخاخاخااخاخاخخخاخخخاخاخاخخاخاخاخاخاخاخاخاخاخالددلدلدددددلددلدلددلدللددلدلدللدلددلدلدلدلدلدلد::::::::تصوير عثمان خالد : تصتصصتصصصصصتصتصتصصصتصتصصصصتتصتصصصتصصصصصصتتصصتصصصتصصصتصتصصصتتصتصتصصصصصصصصتصصتصصصصصصتصصتصصصصصصصصصصصصصصصصصصتصتصصصتتصتتتصصصتصتصتصتصتصتصصصصتصتصتصتتصتصصصوووويووييوووويوويووووووويووووووويوييييوووويييوووويويووووويويووووووووييوويووويوووييييووويويوويووويوييووووويويويييووووويويويوييييويويويويييوييوويويويووويويويوييررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

محمد خالد دانة خطيب
كتبت - هناء صالح الترك:

احــتــفــلــت جــامــعــة قــطــر صـــبـــاح أمــس 
باليوم الرياضي للدولة، ونظمت العديد 
الخيرية،  قطر  بمشاركة  الفعالّيات  من 
واإلحــصــاء،  التخطيط  وهيئة  ولــخــويــا، 
وتـــضـــمـــن االحــــتــــفــــال تــنــظــيــم الـــعـــديـــد 
مــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــّيــة. والــبــطــوالت 
المختلفة كبطولة كرة القدم، بطولة كرة 
هوائية،  دراجات  الريشة،  كرة  الطائرة، 
فروسية وعروض خيل، عروض ألعاب 
باإلضافة  بدنّية  لياقة  وتــدريــب  قتالية 

إلى أنشطة رياضّية لألطفال.
تحت  المشي  بمسيرة  الفعالية  ت  بدأ 
وحضر  الحياة،  أجــل  من  التعليم  شعار 
النعيمي  صالح  إبراهيم  الدكتور  الفعالية 
الــعــالــي،  والتعليم  التعليم  وزارة  وكــيــل 
خــلــيــفــة  آل  نـــاصـــر  ــيــفــة  خــل والــــدكــــتــــور 
قطر،  في  األطلنطي  شمال  كلية  رئيس 
كــمــا حــضــر االفــتــتــاح الـــالعـــب الــمــصــري 
الــمــعــروف والــمــحــلــل الــريــاضــي محمد 
أبــوتــريــكــة، وحـــاتـــم الــطــرابــلــســي وعــبــد 
من  عــدداً  شاركوا  الذين  النصر،  العزيز 
استعراضية  مــبــاراة  فــي  الــعــرب  النجوم 
خيرية بين جامعة قطر، وجمعية قطر 
وأكــد  الــجــامــعــة.     ملعب  على  الخيرّية 

الــــــدكــــــتــــــور حــســن 
بــــــن راشــــــد 

الدرهم رئيس الجامعة لـ[ 
أن اليوم الرياضي فرصة لتعزيز 
الصحي  والــغــذاء  الرياضة  ثقافة 

فـــي الــمــجــتــمــع لــتــصــبــح أســـلـــوب حــيــاة. 
موضحاً أن الجامعة في الفترة الماضية 
قامت بتعزيز المنشآت الرياضية والبنى 
وتطويرها  بالرياضة  الخاصة  التحتية 
لممارسة  للطلبة  مناسبة  بيئة  لتوفير 

الرياضة وتكون نمط حياة يومياً لهم.
ـــدرهـــم: الــفــعــالــيــات شملت  وقـــال د.ال
ــعــديــد مـــن األنــشــطــة ســــواء فـــي اســتــاد  ال
الرياضية  الصالة  في  أو  للبنين  الجامعة 
تضمنت  والـــبـــرامـــج  بــالــبــنــات،  الــخــاصــة 
مسابقات وألعاباً متنّوعة تناسب الجميع 
الصحي  القطاع  مشاركة  إلــى  باإلضافة 
بــالــجــامــعــة وبـــرنـــامـــج عـــلـــوم الــريــاضــة 
للمشاركين  الحيوية  الفحوصات  بإجراء 

للتعّرف على وضعهم الصحي.
 وأكـــد الــدكــتــور خــالــد الــخــنــجــي نائب 
ـــشـــؤون الـــطـــالب أن  رئـــيـــس الــجــامــعــة ل
باليوم  باالحتفال  قطر  جامعة  اهتمام 
الـــريـــاضـــي يـــأتـــي إيـــمـــانـــاً مــنــهــا بــأهــمــيــة 
األكاديمي  المجتمع  ولتشجيع  الرياضة 
ومــنــتــســبــي الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى االهـــتـــمـــام 
مهماً  بــالــجــانــب الــريــاضــي لــكــونــه جــانــبــاً 
التعليمّية.  العملية  نــجــاح  فــي  يُسهم 
السنوي  اليوم  هذا  ويُشكل 
ــتــفــاعــل  ــل فــــرصــــة ل
الـــمـــبـــاشـــر مــع 
مـــخـــتـــلـــف 
الــفــئــات 

الـــعـــمـــريـــة فــــي الــمــجــتــمــع، كـــمـــا يُــجــســد 
تعزيز  إلــى  ترمي  التي  الجامعة  رســالــة 
فكرياً  صحي  جيل  وبناء  الرياضي  األداء 
الجامعة  رسالة  إطــار  في  وذلــك  وبدنياً 

األكاديمية ودورها الُمجتمعي.
كـــمـــا أكــــــد الــــدكــــتــــور خــــالــــد الـــخـــاطـــر 
اإلدارة  لـــشـــؤون  الــجــامــعــة  رئــيــس  نــائــب 
لـــــ[ أن الـــيـــوم الـــريـــاضـــي هـــو يــوم 
على  والتحفيز  الرياضة  لممارسة  ممّيز 
االهتمام بالصحة، وقال نحن سعداء أن 
الجامعة مشاركة بقوة في هذه المناسبة 
المجتمع  أفـــراد  بين  الــوعــي  نشر  بهدف 
مشيراً  دوري،  بشكل  الرياضة  لممارسة 
والمشاركات  الجامعة  مــبــادرات  أن  إلــى 
تصّب في مجال التعليم والبحث العلمي 
الصحّية  الــعــلــوم  مــجــال  فــي  والــمــعــرفــة 

والــــريــــاضــــة.     أمــــا الـــدكـــتـــور عــبــد اهللا 
الجامعة  رئــيــس  نــائــب  مــســاعــد  الــيــافــعــي 
أكد  فقد  والــخــدمــات،  الطالبّية  للحياة 
مناسبة  وأنــــه  الــريــاضــي  الـــيـــوم  أهــمــيــة 
التعاون  قيم  من  تعّزز  وعظيمة  كبيرة 
أعضاء  كافة  بين  المشاركة  روح  وتنّمي 
الــمــجــتــمــع، وخـــاصـــة لــديــنــا بــالــجــامــعــة، 
ــــريــــادة ولـــهـــم الــــدور  فـــالـــطـــالب لــهــم ال
وترونهم  بــه،  يستهان  ال  الــذي  القيادي 
فــــي هـــــذا الــــيــــوم مــنــظــمــيــن ومـــدربـــيـــن 
ومشاركين بالتوجيه وبالممارسة، وهي 
رسالة وهدف لقطاع شؤون الطالب أن 
الرسالة  صــاحــب  الــطــالــب  بتنشئة  يــقــوم 

والقائد في مجتمعه. 
قسم  رئيسة  البوعينين  ريــمــا  وقــالــت 
جديد  يوم  بالجامعة،  المائية  الرياضات 

الوقت  حــان  صحي،  حياة  نمط  وبــدايــة 
من  الــريــاضــة  بممارسة  الــقــرار  التــخــاذ 
أجل الصحة، الفتة إلى أن فعالية البنات 
الزومبا،  تتضمن  الرياضية  الصالة  في 
بطولة  إلى  باإلضافة  المشي  االيروبيك، 
وبطولة  المبتدئات،  للسيدات  قدم  كرة 
والتنس  والريشة  الطائرة  لكرة  مصّغرة 
ــيــارد.  وأعــــرب الــدكــتــور محفوظ  ــل ــب وال
عمارة رئيس قسم علوم الرياضة بكلية 
الــيــوم  أن  بــالــجــامــعــة،  والــعــلــوم  اآلداب 
الــريــاضــي يــعــّبــر عــن الــثــقــافــة الــريــاضــّيــة 
قطر  واستراتيجية  قطر،  في  الموجودة 
التطويرية  الرؤى  أهم  كأحد  الرياضية، 
واالقتصادية  االجتماعّية  الــجــوانــب  فــي 
إلـــى أن الــيــوم مهم  والــصــحــيــة، مــشــيــراً 
للتحفيز على ممارسة الرياضة، وفرصة 
للتنفس من أجل تحسين اللياقة البدنية، 
الضغط  اختبارات  بعض  بــإجــراء  ونقوم 
الحقيقي  العمر  إلعطاء  والطول  والقلب 
وتعريف  البيولوجي  العمر  وليس  للقلب 

الزائرين باألنماط الصحّية. 
بــدوره، قــال عــادل المــي من جمعية 
قــطــر الـــخـــيـــرّيـــة، نــشــكــر جــامــعــة قطر 
الرياضي  الــيــوم  بفعالية  اهتمامها  على 
للدولة، ونحن سعداء بالمشاركة معهم، 

الجميع  عــلــى  عــمــمــت  ثــقــافــة  وهــــو 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات، والــــيــــوم 

بفوز  أثــرهــا  نـــرى 
في  منتخبنا 

كــــــــــــــــــــأس 
آســــيــــا، 

أنـــه تــم الــبــدء بــريــاضــة المشي  مــوضــحــاً 
أجــل  مــن  التعليم  شــعــار  تــحــت  صــبــاحــاً، 
الـــحـــيـــاة، وقـــــال الـــطـــالـــب تــمــيــم قــنــاعــة 
بمشاركتنا  ســعــداء  إعــــالم:  رابــعــة  ســنــة 
تشهده  الــذي  الرياضي  الــعــرس  هــذا  فــي 
الرياضة  على  يشجع  ألنــه  قــطــر،  دولـــة 
على  والمقيمين  للمواطنين  المستمّرة 

هذه األرض الطّيبة. 
لـــــطـــــالـــــب مــــحــــمــــد خــــالــــد  وأكـــــــــد ا
لــمــنــظــمــيــن لــفــعــالــيــة  لــســنــوســي مـــن ا ا
البنين  فعاليات  أن  الرياضي،  اليوم 
لــمــشــي، ركــوب الــدرجــات،  تــتــضــمــن، ا
صحية،  وأنــشــطــة  ريــاضــيــة  تــدريــبــات 
لــطــائــرة،  لــقــدم وكــرة ا مــبــاراة كــرة ا
حيوية  قياسات  التصادم،  كرة  لعبة 
ورياضية،  طبية  ونصائح  وإرشادات 
عــــــروض فــــنــــون قـــتـــالـــيـــة وعـــــروض 
خــــيــــول وفــــروســــيــــة بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
لـــبـــة  لـــطـــا ا لـــــت  ــــعــــاب أطـــــفـــــال.وقـــــا أل
لـــيـــة  لـــفـــعـــا بـــا نــــشــــارك  خـــطـــيـــب  نـــــة  ا د
لـــوجـــبـــات  بـــا ـــعـــريـــف  ـــت ل ا خـــــالل  مــــن 
ـــــعـــــالمـــــات  ل ا وقـــــــيـــــــاس  ـــــة  ـــــصـــــحـــــّي ل ا
نــنــصــح  ذلـــك  عــلــى  ًء  وبـــنـــا لــحــيــويــة،  ا
مــــمــــارســــة  قــــبــــل  ء  لــــــغــــــذا ا بــــنــــوعــــيــــة 
بــعــض  وتــصــحــيــح  وبــعــدهــا  لــريــاضــة  ا

لــخــاطــئــة. ا لــمــعــلــومــات  ا
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