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نّظمت مدار�س موؤ�ض�ضة قطر، حتت مظلة التعليم 
قبل اجلامعي مبوؤ�ض�ضة قطر، عدًدا من الفعاليات 

لاحتفال باليوم الريا�ضي للدولة؛ حيث �ضارك الطاب 

يف اأن�ضطة اأّكدت على اأهمية اتباع اأ�ضلوب حياة �ضحي 

ون�ضط، بدًءا من كرة القدم وكرة ال�ضلة، وو�ضوًل اإىل 

ركوب اخليل وكرة املاء الإ�ضفنجية.

ويف حديثها عن اأن�ضطة اليوم الريا�ضي يف مدار�س 

موؤ�ض�ضة قطر، قالت بثينة النعيمي، رئي�س مكتب التعليم 

قبل اجلامعي: »نحتفل باليوم الريا�ضي للدولة يف جميع 

مدار�ضنا مب�ضاركة فاعلة من الطاب واملعلمني واأولياء 

الأمور. نوؤمن باأهمية الرتكيز على ال�ضحة اجل�ضمانية، 

واللياقة البدنية، وتبّني اأمناط حياة �ضحية داخل 

مدار�ضنا، ولهذا ينخرط طابنا يف خمتلف الأن�ضطة 

الريا�ضية على مدار العام«.

واأ�ضافت قائلًة: »ت�ضاعدنا امل�ضاركة يف اليوم الريا�ضي 

للدولة يف بناء جيل من قادة امل�ضتقبل يدرك قيمة 

الن�ضاط البدين، مبا يعك�س التزامنا ببناء جمتمع �ضحي 

ون�ضط بدنًيا، واإلهام املواطنني لتحقيق تغيرات اإيجابية 

طويلة الأمد مبا يتما�ضى مع روؤية قطر الوطنية 2030«.

مدارس مؤسسة قطر 
تشارك في فعاليات اليوم 

الرياضي للدولة

أكاديمية ريناد
احتفلت اأكادميية ريناد باأوىل م�ضاركاتها يف اليوم الريا�ضي للدولة والتي �ضهدت ح�ضور 

الطاب واملوظفني واأولياء الأمور. و�ضارك جميع الطاب يف الأن�ضطة املختلفة داخل 

املدر�ضة مبا يف ذلك امل�ضرة الريا�ضية. كما امتطى بع�س الأطفال اخليل يف ميدان ال�ضقب.

وعّبت �ضعاع املعا�ضيد، اإحدى اأولياء الأمور، يف حديثها مع �ضحيفة »تليجراف موؤ�ض�ضة 

قطر« عن �ضعادتها بالحتفالت واأعربت عن �ضعادتها بطريقة تفاعل الأكادميية مع 

الطاب، قائلًة: »لقد كانت اأكادميية ريناد نعمة عظيمة لنا نحن اأولياء الأمور. ومل اأعد 

قلقة ب�ضاأن تعليم ابني؛ لأنه يحظى الآن برعاية متمّيزة على يد اأ�ضاتذة اأكادميية ريناد. اإن 

م�ضاركته يف اليوم الريا�ضي للدولة مهمة بالن�ضبة لنا؛ لأنه اأحد مواطني هذه الدولة. ي�ضعر 

ابني بالهدوء والراحة عندما يكون برفقة اخليل، كما اأن املرافق املوجودة يف ال�ضقب رائعة«.

أكاديمية قطر - الخور 
جرى الحتفال باليوم الريا�ضي للدولة على مدار اأربعة اأيام داخل مبنى اأكادميية قطر - 

اخلور. وتناف�س الطاب يف جمموعات وفرق، وقاموا بتمثيل منازلهم التي تتخذ اأ�ضماء 

قوارب ال�ضيد القطرية ال�ضهرة، وهي: جالبوت، و�ضمبوك، وبتيل، واأم الثنايا. و�ضاركوا 

ا يف اأن�ضطة ريا�ضية �ضائقة عديدة �ضملت تخطي العقبات، وكرة القدم، وكرة ال�ضلة  اأي�ضً

واجلولف.

أكاديمية العوسج
ت�ضّمنت احتفالت اليوم الريا�ضي للدولة يف اأكادميية العو�ضج 

رمي اأكيا�س الفا�ضوليا، و�ضباق الأجولة، و�ضباق الثاثة اأرجل. 

كما �ضارك الطاب يف مباريات كرة القدم و�ضباقات الألواح.

أكاديمية قطر - الوكرة 
بالن�ضبة لطاب ال�ضفوف ما قبل الثالث اإىل ال�ضابع، �ضهدت اأكادميية قطر - الوكرة ثاث 

�ضاعات من الحتفالت، مع األعاب فريدة ومثرة، مثل: كرة املاء الإ�ضفنجية، ومترير الكرة، 

وم�ضابقة نقر البالونات، وكرة ال�ضلة، و�ضباقات تعليق املاب�س، وتعليق امل�ضابك، وجري 

�ضبوجن بوب.

أكاديمية قطر - السدرة
ا�ضتعد طاب املدر�ضة البتدائية لليوم الريا�ضي للدولة بتجهيز الأعام وال�ضعارات، اإىل جانب امل�ضاركة يف م�ضرة جماعية 

�ضة لطاب ال�ضفوف الأول اإىل اخلام�س لعبة الهدف املتحرك، واجلري على  ولعبة �ضد احلبل. وت�ضّمنت الأن�ضطة املخ�ضّ

ال�ضجاد، وتعبئة الدلو. و�ضارك طاب املدر�ضة املتو�ضطة يف األعاب مثل كرة القدم وكرة ال�ضلة. وهدفت الأن�ضطة املقدمة يف 

اأكادميية قطر - ال�ضدرة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على اأربعة حماور، هي: القوة، وخفة احلركة، والدقة، وال�ضرعة.

محمد السيد، الصف الخامس، 
أكاديمية قطر - الوكرة 

»اليوم الرياضي للدولة ذو أهمية 
كبيرة؛ ألّنه يشّجعنا على النشاط. لقد 
شاركنا في أنشطة عديدة من شأنها 

أن تساعدنا في الحفاظ على الوزن 
المثالي واالعتناء بصحة أجسامنا، 
وأمضينا يوًما مثيًرا وممتًعا حًقا.«

 

حمد آل ثاني، الصف العاشر، 
أكاديمية قطر للقادة

»اليوم الرياضي للدولة له أهمية 
كبيرة، فهو يتيح أمام األفراد من 
مختلف أنحاء البالد فرصًة لاللتقاء 

واالحتفال بالصحة واللياقة البدنية. 
وعلى الصعيد الشخصي، استمتعُت 

بمباراة كرة قدم بين الطالب 
والمعلمين، وكان مسلًيا رؤيتهم وهم 

يلعبون مًعا.«

مها العطية، الصف الخامس، 
أكاديمية قطر - الدوحة

»استمتعُت باحتفاالت اليوم الرياضي 
للدولة، وفيه تمكنُت من ممارسة 

كثير من األلعاب الترفيهية، وشاركنا 
جميًعا في األنشطة البدنية. كان يوًما 

ال ُينسى.«

أحمد يوسف الصديقي، الصف الرابع، 
أكاديمية قطر - مشيرب 

»أتطلع إلى مشاركة مدرستنا في 
اليوم الرياضي للدولة كل عام؛ ألنه 

يوم جميل يتسنى لنا خالله ممارسة 
أنشطة رياضية كثيرة مع أصدقائنا 
واستعراض مواهبنا أمام الجميع.« 

كاميرون فيرجسون، الصف العاشر، 
أكاديمية قطر - السدرة 

»المشاركة في األلعاب الرياضية أمر 
مهم جًدا. وقد اعتدُت ممارسة كرة 
السلة طوال حياتي؛ فالرياضة جزء 

مني، وأحبها كثيًرا. ومن المهم أن 
يهوى المرء ممارسة إحدى الرياضات.«

 

إنجي أشرف، الصف الثالث، أكاديمية 
قطر - الخور 

»احتفلنا باليوم الرياضي للدولة في 
مدرستنا من خالل أنشطة عديدة 

انخرطنا فيها. إنه أفضل يوم في العام؛ 
ففيه نتمكن من المشاركة في األنشطة 
الرياضية التي ال تقتصر على الرياضات 
التنافسية، بل تشمل األنشطة المرحة 

أيًضا.«

راشد المعاضيد، أكاديمية ريناد
»أحب أن أكون برفقة الخيل، وأهوى 
ركوبها. ولقد امتطينا الخيل البنية 

والسوداء والبيضاء.«

حمد خليفة المناعي، الصف الحادي 
عشر، أكاديمية العوسج

»يشّجع اليوم الرياضي للدولة الطالب 
على المشاركة والمنافسة في األنشطة 

البدنية، وهذا يشّجعهم على اتباع 
أسلوب حياة صحي. كما أن هذا اليوم 
مفيد بالنسبة للطالب الذين يهوون 
المنافسة. إّن األلم مؤقت، أما الفخر 

فيبقى على الدوام.«

أكاديمية قطر - مشيرب 
كان احتفاء الطاب يف اأكادميية قطر - م�ضرب باليوم الريا�ضي للدولة مفعًما باحليوية، 

بدًءا من امل�ضاركة يف ور�ضة عمل توعوية عن التغذية، وو�ضوًل اإىل النخراط يف م�ضابقات 

رمي احللقات و�ضباقات التتابع. �ضعت الحتفالت اإىل ت�ضليط ال�ضوء على اأهمية اّتباع 

اأ�ضلوب حياة �ضحي من خال الن�ضاط واحلفاظ على نظام غذائي مفيد.

أكاديمية قطر - الدوحة 
�ضهدت اأكادميية قطر - الدوحة �ضباًحا مفعًما بال�ضحك والإثارة، مع األعاب على �ضاكلة 

ال�ضباق مع الزمن، واجلري وراء الدجاجة، وكرة القدم املجنونة. كما �ضهدت احتفالت 

اليوم الريا�ضي للدولة م�ضاركة الطاب يف اأن�ضطة مثل: حرب اأكيا�س الفا�ضوليا، والوقود 

ال�ضاروخي، والفريق الأف�ضل.

أكاديمية قطر للقادة
ا�ضتعر�س طاب اأكادميية قطر للقادة قدراتهم الريا�ضية وروح املناف�ضة يف مباريات ودية 

لكرة ال�ضلة، وكرة القدم، وكرة القدم اخلما�ضية. كما �ضارك الطاب يف مباريات تن�س 

الطاولة وكرة الري�ضة والكرة الطائرة.

اليوم الرياضي للدولةاليوم الرياضي للدولة


