
 

 بادروا بالتسجيل لمشاهدة المجموعة الفنية بمؤسسة قطر

فنية في المدينة التعليمية  تعريفية باألعمال المؤسسة قطر تعقد جوالت   

 

تستعد مؤسسة قطر الستضافة سلسلة من الجوالت التي ستسمح ألفراد : 2017فبراير  19الدوحة، قطر، 

   .  يهاالتعرف علو المدينة التعليميةاألعمال الفنية الموجودة داخل مشاهدة بالمجتمع 

"درب الفن"، أذواق الزوار من مختلف الفئات العمرية  وسوف تلبي المبادرة الجديدة، التي تعرف باسم

وزيادة وعيهم الفني وتقديرهم للفنون،  ام أفراد المجتمع، وإثراء ثقافتهم،واالهتمامات، وستوفر منصة إلله

  ية وتسليط الضوء على الفنانين القطريين. تعزيز الثقافة المحلفضًلا عن 

فبراير  25مرة واحدة شهرياا في أيام السبت من كل أسبوع، خًلل الفترة ما بين "درب الفن" وستقام جوالت 

، ومن بينها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يونيو، في العديد من المقرات داخل حرم المدينة التعليمية 17و

جامعة و ،لبحوث، والمقر الرئيسي لمؤسسة قطر، ومركز قطر الوطني للمؤتمراتومركز السدرة للطب وا

 جورجتاون في قطر.  

جميع أفراد المجتمع  : "نحن ندعوقائلةبمؤسسة قطر،  رئيس تنمية المجتمع، النعيمي مشاعل ةالسيد توصرح

تنظمها مؤسسة قطر واالستمتاع تسجيل أسمائهم للمشاركة في جوالت "درب الفن" التي إلى المهتمين بالفنون 

من اإلبداعات الفنية. وتمنح األعمال الفنية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة التعليمية  الواسعة مجموعتناب

 لمحة عن الهوية اإلقليمية عبر إظهار الروابط الفريدة بين األعمال الفنية وبيئاتها." الزوار

ة التي أبدعها فنانو مؤسسة قطر في إضفاء المزيد من الجاذبية إلى جانب مساهمة المجموعة الفني": توأضاف

ا  لمجتمع المحلي كحلقة وصل بين أفراد اوالجمال على المساحات العامة، يمكن أن تعمل هذه المناطق أيضا

 ." بشكٍل فعالٍ  المجتمعيةتساعدهم في التحاور والتفاعل مع بعضهم البعض، وتعزيز المشاركة 

تم اقتناؤها عبر تخصيص نسبة مئوية من تكلفة المشاريع  ،قطعة فنية تقريباا 150وتمتلك مؤسسة قطر 

    . وهو إجراء معروف ومتبع عالمياا ،الرئيسية لشراء األعمال الفنية بموجب برنامج "نسبة مئوية للفن"

أعماالا فنية داخل المدينة التعليمية كًلا من الفنان علي حسن،  نتجواوتضم قائمة الفنانين القطريين الذين أ

الذي يحظى بشهرة واسعة  والفنان يوسف أحمد، رائد الحركة الفنية الحديثة في قطر؛ والفنان سلمان المالك،

 حائزة على العديد من الجوائز. ال، موضي الهاجريكواحد من أبرز الفنانين التشكيليين القطريين؛ والفنانة 



 

تريسي  ةاألعمال الفنية الموجودة بالمدينة التعليمية، على الفنان أبدعواوتشتمل قائمة الفنانين الدوليين، الذين 

، التي تتواجد أعمالها الفنية هدية شفيعي، والفنان األسباني جاومي بلينسا، والفنانة اإليرانية األمريكية ، أمين

       ول من العيادات الخارجية بمركز السدرة. في الطابق األ

، العديد من المراكز الفنية تعكس ريادة مؤسسة قطر في المشاريع التنمويةوتضم المدينة التعليمية، التي 

والثقافية الحديثة مثل المتحف العربي للفن الحديث "متحف"، والمجموعة التراثية بمكتبة قطر الوطنية، إلى 

 لفنية بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر ومركز الطًلب بجامعة حمد بن خليفة. جانب المعارض ا

 البريد اإللكتروني عبر التواصل معنا أفراد المجتمع الراغبين بالمشاركة في جولة "درب الفن" على  تعينوي

qftrail@qf.org.qa  إلكمال استمارة التسجيل. وبعد تسجيلهم، سيتلقى المشاركون تأكيداا لعملية التسجيل عبر

 البريد اإللكتروني يشتمل على جدول أعمال الجولة.    

 تعليق الصور

، الموجودة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، (، من راندوم إنترناشونال2010" )1سرب تحفة " :1صورة 

 الفن" الذي تنظمه مؤسسة قطر.والتي ستُعرض ضمن "درب 

من هدية شفيعي، الموجودة في العيادات الخارجية لمركز السدرة، والتي  "،2"ذهب تحفة  :2صورة 

ا ضمن "درب الفن".  ستُعرض أيضا

 

  - انتهى -
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم 

بمبادرةٍ كريمٍة من صاحب  1995معرفي من خًلل إطًلق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله. تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .سمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتهاالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة ال السمو األمير الوالد

يستقطب أرقى تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خًلل إنشاء قطاع للتعليم يجذب و

الضرورية القتصاٍد مبنّيٍ على المعرفة. كما تدعم االبتكار  الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات

ا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز ا لحياة الثقافية والتكنولوجيا عن طريق استخًلص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضا

 .والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع

  http://www.qf.org.qaول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: للحص
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