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يف بادرة تعترب الأوىل من ن�عها يف 
قطر، د�ّسن ق�سم الريا�سات املائية يف 

اإدارة الأن�سطة الريا�سية "جدارية متيم 
املجد حتت املاء" يف بركة الغط�س يف 

جمّمع الريا�سات املائية، وذلك متا�سًيا 
مع ت�جهات اجلامعة وكافة م�ؤ�س�سات 
الدولة ووزاراتها يف التعبري عن حبهم 

وولئهم لدولة قطر، ول�ساحب ال�سم� 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد 

املفدى.
وقد نظمت اإدارة الأن�سطة الريا�سية 

هذه الفعالية بالتعاون مع العديد من 
الأندية واملراكز والهيئات ومنها نادي 

الغ��س يف اجلامعة، وق�ات الأمن 
الداخلي )خل�يا(، واإدارة اأمن ال�س�احل 
واحلدود، واإدارة الدفاع املدين، ومركز 

ب��سايدون للغ��س، واحتاد الغ��س 
احلر، واأكادميّية اإيليت للغ��س، وجممع 

حمد املائي، بالإ�سافة اإىل م�ساركة عدد 
من الغ�ا�سني املحرتفني.

ا\نشطة الرياضية تُدّشن «جدارية 
تميم المجد تحت الماء»

٦٠



وقد اأتاحت اجلامعة واجلهات املنظمة 
الل�حة وكافة اأدوات الغط�س الالزمة، 

للراغبني من منت�سبي اجلامعة بالغط�س 
والت�قيع على اجلدارية بعبارات تعك�س 

ت�سمانهم وتقديرهم وتكاتفهم مع دولة 
قطر، 

ويف تعليقه بهذه املنا�سبة، قال د. خالد 
اخلنجي نائب رئي�س اجلامعة ل�س�ؤون 
الطالب: "تاأتي هذه املبادرة انطالًقا 

من دورنا وم�س�ؤوليتنا الجتماعية 
وواجبنا كجامعة وطنية ت�اكب تط�رات 

املجتمع القطري وتتفاعل معه ب�سكل 
حي�ي. و�سُتتيح هذه اجلدارية لكافة 

منت�سبي اجلامعة فر�سة التعبري عن ما 
يكن�ن لدولة قطر من حب وولء وتقدير، 

كما اأنها تعك�س تالحمنا ووحدة �سّفنا 
واجتماعنا على راأي وق�ل واحد يف 

ظل الظروف التي ت�سهدها دولة قطر يف 
الآونة الأخرية". 

من جانبها، قالت مدير اإدارة الأن�سطة 
الريا�سية اأ. اأ�سماء النعيمي: "ارتاأت 

اإدارة الأن�سطة الريا�سية يف جامعة قطر 
التفكري يف طريقة مبتكرة للتعبري عن 

حبنا وتكاتفنا مع م�قف دولة قطر. لذا، 
ابتكرنا فكرة جدارية متيم املجد حتت 

املاء للتعبري عن انتمائنا لدولة قطر 
بطريقة متفّردة. واأرى باأن ال�ق�ف اإىل 

جانب الدولة يف ظل الأزمة اخلليجية 
ه� واجب وطني، وحق على كّل فرد يف 

جامعة قطر اأن ُيعرّب عن حبه وتقديره 
لهذا البلد املعطاء الذي طاملا قّدم 

الكثري لأبنائه وبناته من امل�اطنني 
واملقيمني".

ويف لقاءات مع الطلبة خالل حفل تد�سني 
اجلدارية، قال الطالب حممد الب�ر�سيد 

رئي�س نادي الغ��س يف اجلامعة وطالب 
�سنة ثالثة يف كلية الإدارة والقت�ساد: 
"�ُسعدنا بهذه املبادرة اجلديدة وتفّرد 

جامعة قطر يف اتخاذ هذه اخلط�ة التي 
تعك�س ولء كافة منت�سبي اجلامعة من 

م�ظفني وطلبة واأ�ساتذة لدولة قطر 
وتكاتفهم يف ظل الظروف التي متر بها 

الدولة يف الآونة الأخرية. واأوّد اأن اأتقّدم 
بال�سكر اجلزيل لإدارة اجلامعة على 

ترحيبها بالفكرة وتفعيلها ب�سكل عملي، 
كما اأ�سكر كافة اجلهات الداعمة لهذه 
املبادرة وكّل من لّبى الدع�ة وح�رش 

للت�قيع على اجلدارية".
 وقال زميله الطالب بهاء حممد من 

تخ�س�س عل�م الريا�سة يف كلية الآداب 
والعل�م وع�س� يف نادي الغ��س: 

"انطالًقا من دورها كجامعة وطنية يف 
قطر، مل تت�اَن جامعة قطر عن م�اكبة 

جمريات الأحداث يف قطر خالل ال�سه�ر 
القليلة املا�سية. اإن مبادرة جدارية متيم 

املجد حتت املاء تعك�س بدون اأدنى �سك 
التفاف املجتمع القطري ح�ل قائده الذي 

ي�سعى اإىل رفعة الدولة وتقدمها حملًيا 
وعاملًيا. وقد ح�رشت الي�م للت�قيع على 

اجلدارية لأعرّب عن عميق امتناين لهذا 
البلد العظيم الذي ن�ساأت فيه وترعرعت 

وتلقيُت تعليمي و�س�ًل للمرحلة 
اجلامعية". 

٦١


