
 

 في إطار حث أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي 

 مؤسسة قطر تنظم باقة من األنشطة الرياضية الشيقة خالل اليوم الرياضي للدولة

 

الذي و تحتفل مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع باليوم الرياضي لمدولة، . 6102فبراير  6الدوحة، 
فعالية رياضية مختمفة في حرم المدينة  21فبراير، بتنظيم أكثر من  9يوم الثالثاء الموافق ىذا العام يصادف 

 اة صحية.التعميمية، وذلك لتشجيع أفراد المجتمع عمى ممارسة األنشطة البدنية وتبني أساليب حي

عمى أىمية النشاط البدني في حياة  التشديد، إلى 6106ويسعى اليوم الرياضي لمدولة، الذي أطمق عام 
الشعوب، وبناء مجتمع قادر عمى البذل والعطاء، وذلك عماًل بركيزة التنمية البشرية الواردة برؤية قطر 

جيدًا في مجاالت تطوير  ال تدخر. وتعكس ىذه الرؤية أيضًا مبادئ مؤسسة قطر، التي 6101الوطنية 
 اإلنسان القطري، وتنمية قدراتو، وتعزيز رفاىيتو.

تحت عنوان "أطمق قدراتك الرياضية"، باقة من المنافسات والدورات الرياضية الذي يأتي وسيشيد ىذا اليوم، 
البحوث إحدى في سائر أرجاء مؤسسة قطر. وتعتبر المسيرة الرياضية التي يستضيفيا مركز السدرة لمطب و 

المعالم العمرانية  خاللياالمشاركون من يستكشف و أبرز ىذه الفعاليات، حيث تمتد لمسافة ثالثة كيمومترات، 
. كما ، والدور الذي تمعبو مؤسسة قطر في تطوير التعميم والعموم وتنمية المجتمعلممدينة التعميميةالمميزة 

 وي االحتياجات الخاصة، ولمنساء.تنظم فعاليات خاصة لموظفي المؤسسة، ولألشخاص ذس

وتدور فعاليات رياضية أخرى في حديقة األكسجين الجديدة بالمدينة التعميمية، وفي مركز الطالب بجامعة 
حمد بن خميفة، وتشمل رياضات "البولينج"، وكرة الطاولة، والدراجات اليوائية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة 

 التقميدية، وحصص المياقة البدنية، وغيرىا.السمة، وكرة القدم، واأللعاب 

 



 

وتعتبر حديقة األكسجين الجديدة، التي سيقوم عمييا معظم الفعاليات الرياضية في ىذا اليوم، الرئة الخضراء 
نوعًا من النباتات المختمفة.  003ألف متر مربع تضم  001لممدينة التعميمية، حيث تمتد عمى مساحة 

ائق غناء، ومساحات مفتوحة لتنظيم الفعاليات، فضاًل عن مسارات لممشي وتشمل حديقة األكسجين حد
 والجري ورياضة الفروسية، تتناغم مع محيطيا الطبيعي، لتكون واحة لمراحة والرفاىية والسكينة. 

اليوم الرياضي لمدولة ىذا  يحفلوفي ىذا الصدد، عّمق الميندس سعد الميندي، رئيس مؤسسة قطر، قائاًل: "
باقة واسعة من األنشطة التي تتوجو إلى كافة شرائح المجتمع. وتضع مؤسسة  سنوفر كونناالعام باإلثارة، 

حممتيا السنوية  حيث يأتي اليوم الرياضي لمدولة في صمبقطر الرياضة والصحة في طميعة اىتماماتيا، 
 ". سميم ومعافىنشاء مجتمع إل اليادفة

الميندس الميندي: "نحن ممتزمون بتقديم فعاليات رياضية تناسب الجميع، من صغار وكبار، وذلك وأضاف 
لمتوعية بأىمية الرياضة في تجنب األمراض والمشاكل الصحية. كما يمثل ذلك فرصة لنا لتسميط الضوء عمى 

 طر".دولة قفي لتطوير الرعاية الصحية المختمفة الجيود الكبيرة التي تبذليا مراكزنا 

التغذية السميمة، حيث ستوفر مؤسسة قطر مجموعة من أصول ويرّكز اليوم الرياضي لمدولة كذلك عمى 
وتعتبر حممة  األنشطة التي تثقف أفراد المجتمع حول األغذية المختمفة، ومدى مالءمتيا، والسعرات الحرارية.

فية توعية المجتمع بأساليب الحياة قطر، نموذجًا لكي –"صحتك أواًل"، التي أطمقتيا وايل كورنيل لمطب 
 "عصر الفواكو" من خالل تحريك عجالت الدراجات الثابتة.  فعالية تقّدمالصحية، حيث 

 الصور تعليق

 وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة تنظميا التي األنشطة حول عرضاً  يشاىدون الحاضرون: 1 صورة
 لمدولة الرياضي اليوم بمناسبة المجتمع

 التعميمية المدينة ربوع في يجولون لمدولة الرياضي لميوم اإلعالمية الجمسة في المشاركون :2 صورة



 

 المدينة أرجاء في جولة إلجراء" الدوحة باص" إلى يصعدون المستديرة الطاولة في المشاركون :3 صورة
 التعميمية

 انتهى

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون مؤسسة قطر لمتربية والعموم 

 0991إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست مؤسسة قطر سنة 

شيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس ال بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد

 .إدارتيا

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 

لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر 

كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء 

 .اث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمعمجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التر 

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

 

 

 

 

http://www.qf.org.qa/


 

 

 


