
 
 

 

 آالف الزوار يواصمون التوافد عمى الخيمة لممشاركة في الفعاليات المتنوعة

 "درب الساعي" تستقبل وفدًا شبابيًا دوليًا لالحتفال باليوم الوطني فيمؤسسة قطر 

 

 (الدوحة، قطر) 4102ديسمبر  01

تواصل خيمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع في "درب الساعي" استقبال الزوار لالحتفال بالعيد 
وا باألنشطة التعميمية والتثقيفية المنوعة التي تشيدىا استمتعالوطني لدولة قطر. ومن بين آالف الزوار الذين 
، الذي يضم عددًا من قادة الشباب الحضاراتزمالة تحالف الخيمة يوميًا، استقبمت خيمة مؤسسة قطر وفد 

 في أوروبا وأميركا.

ضم الوفد مجموعة من الكتاب والصحافيين واإلعالميين، الذين جالوا في أنحاء خيمة مؤسسة قطر، واطمعوا 
ظيار قدراتيم، ليكونوا قادرين  ،عمى مختمف الفعاليات المقّدمة والتي تيدف إلى إطالق قدرات الجيل الشاب وا 

 عمى خدمة الوطن بأفضل شكل ممكن.

، الذي رافق الوفد عضو أمانة سر المجنة القطرية لتحالف الحضارات، المستشار عبد اهلل أحمد السادةوأشار 
خالل الزيارة إلى أىمية التعريف بالثقافة والتقاليد القطرية األصيمة، وقال: "يضم وفد زمالة تحالف الحضارات 

إلى المجتمع بدورىم ة وأمريكية حضروا لمتعرف عمى العادات القطرية، ليحمموىا شبابًا من عدة دول أوروبي
فرحة كبيرة لكل قطري وفعاليات درب ىو لوطني اليوم ا"السادة:  ضيفويبيذه التقاليد". لتعريفيم الغربي 

اركة مؤسسة قطر في مش. كما أن نية لدى كل من يعيش عمى أرض قطرالساعي تعزز  من روح الوط
، كما تقدم لمحة وافية عن المدينة التعميمية، باإلضافة ن  بأنشطة المؤسسةيف الزائر تعرّ  مميزة، إذ عالياتالف

 ".ومشكورة إلى التعريف بالتراث القطري، في بادرة طيبة



 
 

قد و  ،ىذه أول زيارة أقوم بيا لدولة قطرفيقول: " منسق وفد زمالة تحالف الحضاراتىاني سميم،  أما المصري
 ،مشاركة مؤسسة قطر في ىذه الفعاليات تدعو إلى الفخرو م واالزدىار الذي تشيده الدولة. بالتقد انبيرت

 ". المجاالت التعميمية مختمففي  ،تنمية المجتمعتكرس جيودىا للكونيا مؤسسة عربية 

عن سعادتيا بحضور الفعاليات قائمة: وفد من أيرلندا، حدى أعضاء الإميمي غمين، وىي إ من جيتيا، أعربت
اليوم الوطني لدولة قطر. فيذه الزيارة األولى لي خالل احتفاالت  ،في غاية الحماس لتواجدنا ىنا"نحن 

. وأضافت: "تبذل مؤسسة قطر جيودًا رائعة "قريباً وأشعر بترحيب الجميع بنا ومؤكد أنني سأعود لزيارة قطر 
مية المجتمع. والنشاطات التي تقّدميا الخيمة في غاية األىمية، خاصة تمك في مجاالت التعميم والعموم وتن

دينا في أيرلندا ل شيء رائع حقًا. وىووالمرح، ة يالتسمالتعّمم من خالل ، إذ تشجعيم عمى لصغارالموجية إلى ا
 احتفاالت اليوم الوطني في قطر".احتفاالت سانت باتريك الوطنية ولكنيا ليست بحجم 

تعميق الفيم المتبادل ما بين الدول الغربية والدول في إطار العمل عمى تأتي دولة قطر لالوفد زيارة  ذكر أنوي
فرصة لزيادة وعييم باالختالفات الثقافية والسياسية والدينية عبر منح القادة الشباب ال ،العربية واإلسالمية

 .بتحقيق أىداف تحالف الحضاراتواالجتماعية، وتبادل الحوار والتعاون في مجاالت مختمفة تتعمق 

ولتشجيع الشباب عمى اعتماد الحوار كمغة لمتواصل والتفاعل مع بعضيم البعض، تفرد خيمة مؤسسة قطر 
في "درب الساعي" ركنًا خاصًا بـ"مناظرات قطر"، حيث تجري نقاشات يومية، في مواضيع مختمفة تتعمق 

  بركائز المؤسسة وأىداف اليوم الوطني لمدولة.

حياءً و  الشقب دروسًا خاصة لركوب الخيل وتزيينيا خارج موقع الخيمة، إلى جانب طرق يقدم  ،متراث القطريل ا 
نخراط أكبر شريحو من المجتمع ، جربة تعميمية وتفاعمية لممجتمععالج الخيل، في ت لتمكين مشاركة وا 

  .حيث أنو يعتبر جزء ال يتجزأ من تراث األجداد ،والمساىمة في غرس حب الخيل فييا

لى جانب الوفد الدولي، استقبمت خيمة مؤسسة قطر أعدادًا ضخمة من الزوار الذين استمتعوا بمختمف  وا 
ركوب الدراجات الثابتة و تصميم وبناء المباني والعربات باستخدام قطع الميغو، الفعاليات، والتي تنوعت بين 



 
 

نتاج األغذية الصحيةومزج العصائر الصحي . بينما تعرف آخرون ة في تدريب يجمع ما بين النشاط البدني وا 
 عممية استخراج وصقل الآللئ، وىي صناعة تراثية عريقة. عمى 

 تعميق الصور:

  مشاركون  في ورشة عمل الآللئ داخل خيمة مؤسسة قطر في "درب الساعي" الصورة االولى:

 درب" في قطر مؤسسة خيمة داخل" قطر مناظرات" بـ الخاص الركن فعاليات من جانب الصورة الثانية:
 "الساعي

 مستقبالً  بامتيانيا يرغبون التي المين طبيعة عمى التعرف بفرصة يحظون الصغار الزوار الصورة الثالثة:

 الساعي"" داخل خيمة مؤسسة قطر في "درب الصغار ينشطون بتركيب ألعاب "صديقة لمبيئة الصورة الرابعة:

 "الساعي درب" في قطر مؤسسة خيمة داخل الزائرين مع لقاءات يجري قطر مؤسسة راديو الصورة الخامسة:

 -انتيى-

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

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

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  إدارتيا.صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس 

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

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



 
 

وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 
 .لممجتمع

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