
 

 

 

 تحت شعار "اكتشف عالم اإلعالم"

 في مهرجان أجيال السينمائي الحشود تستقطبخيمة مؤسسة قطر 

 

مشاركتيا في ميرجان  مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعاختتمت . 5102ديسمبر  6الدوحة، 
العروض السينمائية المختمفة  تخممتيا العديد من ،أجيال السينمائي بنجاح كبير، وذلك عقب سبعة أيام شيقة

 والفعاليات التي تحتفي بالفن السابع.

، فيما لعب راديو مؤسسة قطر دور الراعي اإلعالمي الذىبي. "صديق لمميرجان"شاركت مؤسسة قطر بصفة 
كما شاركت جامعة نورثوسترن في قطر في ىذا الميرجان، وذلك في إطار خيمة مؤسسة قطر التي حممت 

ىدفت ىذه المشاركة و  الممتعة. بفعالياتياوأطفاليم  الزائرينفضول  واجتذبتعالم اإلعالم"، عنوان "اكتشف 
، مثقفمع رسالة مؤسسة قطر الرامية إلنشاء مجتمع  بما يتسقاإلبداع، االنخراط و أفراد المجتمع عمى  لحث

 ويغرس حب المعرفة في النفوس.  ،يحتضن المواىب المحمية

بث العديد من المقابالت مع المخرجين والممثمين و مميرجان، تغطية حّية لراديو مؤسسة قطر  وّفر وقد
مشاركة بأنيا دليل ىذه الوالمشاركين. وعّمقت المشرفة عمى البرامج اإلنجميزية بالراديو، لورا فينرتي، عمى 

رجان أجيال السينمائي مم ميص  : "قائمةمؤسسة قطر المستمرة إلثراء المجتمع القطري،  جيودعمى ساطع 
بالحيوية. وتعكس مشاركة مؤسسة قطر  مفعمنفسيم بأسموب أالتعبير عن و لتشجيع الشباب عمى المشاركة 

تجربة راديو مؤسسة قطر ىذا العام  وجاءتوراديو مؤسسة قطر جيود المؤسسة في إطالق قدرات اإلنسان. 
تغطية مثيرة ليذا  بتوفير، مما سمح لنا مختمفينالنا من التحدث إلى العديد من األشخاص ، حيث تمكّ مميزة

 ".اليام الحدث



ستوديو عمى خمفية الواجية البحرية لمدينة الدوحة، حيث ط مب من وأقامت جامعة نورثوسترن في قطر 
المشاركين لعب دور مذيعي األخبار، والترحيب بالزوار. وقد استمتع الزوار وأطفاليم بيذه الفعالية، حيث 

 . قد بدأ يتحقق أن تكون مذيعة تمفزيونيةبطفمة قطرية بأن حمميا  ذكرت

وعّمقت والدة الطفمة بالقول: "كان حمم ابنتي أن تكون مراسمة صحفية، وقد س ّرت لمغاية بالمشاركة في ىذه 
فكار في األالفعالية. أعتقد بأن ما تقوم بو مؤسسة قطر ىو غاية في الروعة، كون ىذه الفعاليات تغرس 

 مستقبميم الميني".  التأمل فيعقول الشباب وتميميم عمى 

اكتشاف قدراتيم، وتطوير  عمىوأضافت: "ساعد ميرجان أجيال السينمائي وخيمة مؤسسة قطر الشباب 
نموىم الشخصي ونمو دولة قطر. وقد يأتي طفل ىنا دون أن يكون لديو لغاية األىمية في عد يم، مما ي  ميول

 يتحمس لمينة في مجال اإلعالم".سبعد الوقوف خمف الكاميرا، و اإلعالمي ولكنو،  العملأي رغبة في 

فيممًا تم  01دولة، ومنيا  66فيممًا من  01وخالل ىذا األسبوع السينمائي المثير، تم عرض أكثر من 
 إخراجيا في قطر.

الميرجان، وذلك لتعريف وسوف يقوم راديو مؤسسة قطر ىذا األسبوع ببث مجموعة من التسجيالت من 
 .لسامعين بيذا الحدث اليام وتحميل مجرياتوا

 تعميق الصورة

 استوديو جامعة نورثوسترن في قطر، حيث استمتع الزائرون بمعب دور مذيعي األخبار: 1الصورة رقم 

 الميرجانمقّدم برامج في راديو مؤسسة قطر يعقد مقابمة حّية مع شابين مشاركين من زائري : 2الصورة رقم 

 

 انتهى

  

 

 



 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

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

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0992مؤسسة قطر سنة 

 .الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

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

يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد 

مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 

يم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة وتس

 .لممجتمع

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

 

 

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

