
 

 عائدات األلعاب ُخصصت أليادي الخير نحو آسيا

القرنقعوه في مؤسسة قطريستمتعون باحتفاالت اآلالف     

شخص من أفراد المجتمع القطري إلى مربط  2111توافد أكثر من  :5112 يونيو 18الدوحة، قطر، 
ميرجان القرنقعوه السنوي، الذي نظمتو مؤسسة قطر لمتربية والعموم الشقب مساء الجمعة لممشاركة في 

 وتنمية المجتمع، في أجواء عائمية مميئة بالمرح. 

التقاليد الوطنية  صون إطار التزاميا بالحفاظ عمى التراث القطري، تحرص مؤسسة قطر عمى وفي
مدار العام؛ لتمكين سكان دولة قطر من بتنظيميا لمعديد من األنشطة الثقافية والتعميمية والترفييية عمى 

ممارسة ىذه األنشطة في أجواء من المرح والمتعة، مع تعزيز الجيود المبذولة لمحفاظ عمى التراث 
 الوطني. 

العائالت بالفعاليات التي احتفت بثراء الثقافة القطرية عبر ممارسة مجموعة واسعة من  وقد استمتعت
ت ألعاًبا تراثية لألطفال، وفعاليات فنية وِحَرِفية، وأنشطة ركوب الخيل، األنشطة واأللعاب الترفييية شمم

 وجمسات سرد القصص التربوية المفيدة.  

الشقب، في أجواء  بمربط وشارك الزوار في الفعاليات التراثية والثقافية، التي أقيمت في الحمبة الداخمية
الثقافية، التي ُقدمت خالل الميرجان، عمى التراث القطري. واشتممت األنشطة أصالة مثالية عكست 

ية، طاق جمسات لسرد القصص التراثية، وممارسة األلعاب التقميدية القطرية مثل القيس والدحروي والطاق
إلى جانب أنشطة زخرفة الحناء والرسم عمى الوجوه. كما أتيحت لمزوار فرصة تناول مشروبات الكرك 

 القطرية. والقيوة العربية واألطباق الشعبية 

داراتيا لالحتفال مع أفراد  ووفرت ىذه المناسبة الرائعة فرصة ثمينة أمام جميع مراكز مؤسسة قطر وا 
جمسات مبتكرة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية  المجتمع المحمي والتواصل معيم، حيث نظمت

حديقة  قدمت ،ابدورى صنع فوانيس تعمل بالطاقة الشمسية.بيدف مساعدتيم عمى  مخصصة لألطفال
 . القرآن النباتية أنشطة لغرس األشجار، وألعاب الواقع االفتراضي، وألغاًزا ثالثية األبعاد



 

حيث قدمت مجموعة من  برنامج "صحتك أواًل"، في الميرجان، عبر قطر –وايل كورنيل لمطب وشاركت 
األنشطة التفاعمية المفيدة، من بينيا لعبة "العممية الجراحية" التي عّرفت األطفال بأعضاء الجسم البشري، 
باإلضافة إلى نشاط "ازرع بنفسك"، الذي شجع األطفال عمى زراعة البذور بيدف تعزيز إدراكيم لمفاىيم 

مجمس قطر لممباني الخضراء، بالتعاون مع  ى ذلك، نظمصون البيئة وحثيم لمحفاظ عمييا. وباإلضافة إل
 لمدمى المتحركة وجمسة لسرد القصص.شعبًيا مكتبة قطر الوطنية، استعراًضا 

بين األشخاص الذين شاركوا في احتفاالت ميرجان القرنقعوه السيدة زاىية المعشري، التي حضرت  ومن
ن ذكرياتيا في االحتفال بالقرنقعوه، وعبرت عن الفعاليات برفقة أشقائيا الصغار. وتحدثت المعشري ع

إعجابيا بفعاليات الميرجان، فقالت: "أتذكر توقي الشديد لالحتفال بالقرنقعوه عندما كنت طفمة. وقد 
تغيرت األمور، بالطبع، منذ ذلك الحين، ولكنني أعتقد أن الميرجان يوفر فرصة رائعة لتمكين كافة أفراد 

وأنا متأكدة من أن أشقائي الصغار قد  ه المناسبة الثقافية والتراثية المتميزة.المجتمع من االحتفال بيذ
استمتعوا حًقا بممارسة ىذه األنشطة، ولكن القرنقعوه يساعد أيًضا في تسميط الضوء عمى تاريخنا الوطني 

 بيا".  ينبغي أن نحافظ عمييا ونحرص عمى تعريف األجيال القادمة ،وليذا السبب وعاداتنا وتقاليدنا.

ع يشجلت، يالشقب عدًدا من األنشطة المرتبطة بركوب الخيل مثل لعبة ركوب الحصان اآلل مربطقد قّدم و 
ضفاء جو منالىتمام برياضة الفروسية، الزائرين الصغار عمى ا المتعة في فعاليات ىذا الميرجان  وا 

 السنوي. 

مؤسسة قطر بالقرنقعوه لممرة األولى، عمى كما أثنت السيدة ىدى السبيعي، التي تشارك في احتفاالت 
اسبة : "يمثل ميرجان القرنقعوه منلشديد بالفعاليات المقدمة، حيث قالتالميرجان، وعبرت عن إعجابيا ا

من األنشطة التعميمية والمرحة الشقب العديد مربط وقد قدم  لجميع األطفال في قطر.ومميزة خاصة 
ا ساعد الجميع في التعرف بشكل إضافي عمى التراث الوطني الموجية لكافة أفراد المجتمع، وىو م

زود الميرجان جميع الزوار بفرصة ثمينة لالستمتاع بالفعاليات المرحة واستدعاء و  والتقاليد القطرية.
 ذكريات الطفولة، واالحتفال بصيام النصف األول من شير رمضان مع أبنائيم".  

 



 

التي أطمقتيا مؤسسة قطر، ، عدد من أنشطة الحممة الوطنية لمقراءةتنظيم  -ىذا العام  -وشيد الميرجان 
تعزيز ثقافة حب القراءة والمعرفة عمى المستوى  بيدفمع مؤسسات وىيئات أخرى في الدولة،  بالتعاون
مًعا. كما  األلغاز، وحل صنع فواصل الكتب، حيث ُأتيح لألطفال فرصة قراءة القصص المفيدة، و الوطني
من ممارسة العديد من األلعاب األخرى أمام حافمة القراءة، التي شغمت موقًعا استراتيجًيا  األطفالتمكن 

 في ساحة االحتفاالت. 

قد حرص السيد توماس باتوماكي، الذي يحمل الجنسية الفنمندية ويعيش في قطر منذ عامين، عمى و 
رابط االجتماعي التي ميزت أجواء ، وعبر عن إعجابو الشديد بروح التاحتفاالت القرنقعوهتعريف أبنائو ب

ما بين بذكاء لكي تجمع االحتفاالت بقولو: "أنا معجب حًقا باألجواء الرائعة في الشقب، والتي ُصممت 
تقديم فعاليات مرحة وتراثية تبرز الثقافة القطرية. وقد كان أبنائي الثالثة جميًعا متحمسين لممشاركة في 

ا في المدرسة، وحرصوا عمى ارتداء األزياء التقميدية القطرية لالحتفال فعاليات الميرجان بعدما سمعوا عني
استمتع األطفال بممارسة األلعاب التقميدية القطرية، ونحن نتطمع لزيارة حافمة الحممة قد بالقرنقعوه. و 

 و". طنية لمقراءة، والتعرف عمى ىذا الميرجان الفريد بشكل إضافي من خالل المشاركة في جميع فعالياتالو 

ولم تترك احتفاالت القرنقعوه تأثيًرا ثقافًيا ىادًفا عمى الحضور فحسب، ولكنيا نجحت أيًضا في جمع 
ريعيا لمؤسسة "أيادي الخير نحو آسيا" )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية  ذىبعائدات 

 المجتمع. 

بأنيا احتفال سنوي يقام في منتصف شير رمضان المبارك. وكانت ىذه  تتميز احتفالية القرنقعوهو 
االحتفالية قد بدأت لممرة األولى في شكل ميرجان يقام بالنيار لمكافأة األطفال عمى صياميم لمنصف 
األول من الشير الفضيل، وتشجيعيم عمى صيام النصف المتبقي منو. ولكنيا تحولت في اآلونة األخيرة 

يمي يشيد تقديم الحموى واليدايا لألطفال، الذين تتاح ليم أيًضا فرصة المشاركة في األلعاب إلى ميرجان ل
 الجماعية والعديد من األلعاب التقميدية المحبوبة األخرى. 

 

 



 

 تعليق الصور
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أطفال ينتظرون لالستمتاع بعرض الدمى المتحركة، الذي قدمو مجمس قطر لممباني الخضراء،  :5صورة 
 بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية. 

طفل صغير يمارس لعبة تقميدية تحتفي بالتاريخ القطري والثقافة الوطنية في احتفاالت ميرجان  :6صورة 
 القرنقعوه بمؤسسة قطر.

 أطفال يشاركون في سباق خالل احتفاالت مؤسسة قطر بميرجان القرنقعوه مساء الجمعة.    :7 صورة

 ميرجان القرنقعوه شيد تنظيم سمسمة من األنشطة الرائعة لألطفال في ليمة الميرجان.  :8صورة 

عائالت من جميع أنحاء قطر توافدت عمى مربط الشقب لممشاركة في احتفاالت مؤسسة قطر  :9صورة 
 بميرجان القرنقعوه. 

 

 

  - انتهى -



 

  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  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1992تأّسست 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 يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات 

عم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تد
المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث 

 .وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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