
 
 

 

 

 احتفاء باليوم الوطني لقطر 

 "درب الساعي" في  تنظم باقة من األنشطة الشيقة بخيمتها مؤسسة قطر

 

الخيمة  لمترحيب بزائرييا فيمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع  . تستعد5102 ديسمبر 7الدوحة، 
ديسمبر من كل  01الذي يصادف و قطر، لاليوم الوطني ب احتفاءالخاصة التي تشارك بيا في "درب الساعي" 

  الوطنية في الدولة. دعم اليوية، وذلك لتعزيز حس االنتماء و عام

 ،ديسمبر 51ديسمبر وحتى مساء األحد  1بدءًا من صباح الثالثاء  الزائرينخيمة مؤسسة قطر ستستقبل و 
بجيود المؤسسة الرامية إلى إرساء أسس  تعريفيمو ، الشيقةالمرحة و  نوعة من األنشطةتمة باقلممشاركة في 

  .لمبالد االجتماعية واالقتصاديةالبشرية و االرتقاء بالقدرات المساىمة في اقتصاد المعرفة و 

التي تقدميا المراكز المختمفة تشمل أنشطة خيمة مؤسسة قطر في "درب الساعي" عددًا كبيرًا من الفعاليات و 
ىي التعميم والتعّمم مدى  . وقد تم توزيع ىذه الفعاليات داخل الخيمة وفق فئات محددةالتابعة لمؤسسة قطر

، والتنمية الثقافية وحفظ التراث، باإلضافة إلى والرفاىيةالرياضة الصحة و الحياة، والبحوث واالبتكار، و 
 االستدامة. 

 مدى الحياةالتعميم والتعّمم 

يا جامعة جورجتاون في قطر، وذلك بيدف تثقيف المشاركين بأسماء دول تقدمالفئة لعبة تفاعمية ىذه وتشمل 
العالم المختمفة. وسيشارك مركز السدرة بنشاطين، يتمحور أوليما حول التغذية وتعميم األطفال عن األطعمة 

 .المختمفة أعضاء الجسم حولالصحية، فيما تثقف الفعالية الثانية األطفال أيضًا 



 
 

 

 

تعميم المشاركين ل ،جامعة تكساس أي أند إم في قطر أنشطة تتعمق بعموم الروبوتيات تقّدمس ،ومن جيتيا
 فستعرف ،آسيا "روتا" الخير نحو أيادي أماكيفية التحكم بالروبوت واستخدامو، فضاًل عن لعبة الميجو. 

التي تواجو البنية التحتية التعميمية لبعض البالد الفقيرة من األوضاع كيفية تحسين بأنشطتيا التي تعكس 
 مدارس متضررة وغيرىا.

 البحوث واالبتكار

وتسعى أنشطة ىذه الفئة إلى تطوير ميارات الشباب في الصناعات األساسية التي تيم دولة قطر. وستقوم 
يدوم أليام عديدة. أما برنامج  جامعة تكساس أي أند إم في قطر بإظيار كيفية تكوين الثمج الصناعي الذي

فسيعرض شريط فيديو ألعمال الفائز بالموسم السادس لمبرنامج، محمد الحوسني، والذي  ،نجوم العموم
سيتحدث عن مسيرتو في مجال االختراع واالبتكار. كما سيسمح جناح البرنامج التفاعمي لممشاركين بسبر 

بة عمى سؤال في وسائط اإلعالم االجتماعي، وسيختار من خالل اإلجا ،أغوار الجانب االبتكاري لدييم
 المشاركون وأعضاء لجنة التحكيم الجواب األفضل.

 الصحة والرياضة والرفاهية

سيكون بإمكان الزائرين اإلفادة من جممة من األنشطة التي توضح ليم أىمية اتباع نمط حياة صحي، حيث 
أما كمية طب وايل  بأنواع األغذية المختمفة.قيف األطفال ستنظم الجمعية القطرية لمسكري حمقة تعميمية لتث

كورنيل في قطر، فستسمط الضوء عمى برنامج "صحتك أواًل" الذي ييدف لحث أفراد المجتمع عمى الحفاظ 
 عمى صحة جيدة من خالل اتباع أنماط حياة صحية.

 التنمية الثقافية وحفظ التراث



 
 

 

 

م ستقدّ إذ ىذه الفئة االىتمام الذي توليو مؤسسة قطر لدعم اليوية الوطنية وتطوير حّس االنتماء لمدولة.  تبرز
جامعة جورجتاون في قطر وشمًا عمى شكل العمم القطري لألطفال، فيما ستقوم مكتبة قطر الوطنية 

 سيبثوباإلضافة لذلك، باستعراض لمدمى المتحركة ييدف لتثقيف األطفال باألغاني والقصص التراثية. 
الضميعين بتاريخ قطر وتراثيا طالب جامعة تكساس أي أند إم في قطر مقابالت حّية مع بعض األشخاص 

 دولة التاريخي.التطور  لمناقشة

 االستدامة

سيتم تنظيم باقة من األنشطة التي ترّوج لمبادئ وأسس االستدامة، عمى غرار نشاط تفاعمي توفره جامعة 
د إم في قطر يسمح لمفئات العمرية المختمفة بمراقبة واختبار موارد الطاقة الخضراء، وذلك من تكساس أي أن

 خالل استخدام الطاقة الشمسية أو المواد التي أعيد تدويرىا إلضاءة فانوس عمى شكل العمم القطري. 

العديد من وباإلضافة لكل ذلك، سيكون بإمكان زوار خيمة مؤسسة قطر في درب الساعي االستمتاع ب
، ومسابقة من حديقة القرآن لمرفاىةاألنشطة األخرى، كورشة عمل حول استخراج المؤلؤ تقدميا مجموعة قطر 

 النباتية لتعميم األطفال حول النباتات المختمفة.

 -انتهى-

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية 
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.



 
 

 

 

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
السموكيات الضرورية القتصاٍد يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات و 

مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .تمعلممج

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

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

