
 

 القصص وسرد واألهازيج األغانيخالل  من

 للدولة مؤسسة قطر باليوم الوطنيمدارس طالب سعادة الشيخة هند تحتفل مع 

سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس شهدت  :2017 ديسمبر 10 قطر، الدوحة،
ثاني، رئيس مجلس إدارة أكاديمية ، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر

ن في التعليم ما قبل الجامعي وعدد يمور وتربويمن طالب وأولياء أ ضيف 1500 أكثر منمع  قطر للقادة،
 بمناسبة اليوم الوطني للدولة. اا بهيج اليوم، احتفالا  ،من المسؤولين في مؤسسة قطر

ضو الدائم بمجلس إدارة مؤسسة قطر؛ الع كما حضر الحتفالية كل من المهندس سعد إبراهيم المهندي،
  والسيدة بثينة النعيمي، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. 

هذه الحتفالية، التي دارت فعالياتها بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، على أوبريت ُأنتج خصيصاا واشتملت 
 .وثقافيةتراثية عروض طالب، فضالا عن  600أكثر من  مواهبلبمناسبة اليوم الوطني وجاء ثمرة 

وشارك في احتفالية التعليم ما قبل الجامعي طالب من مدارس أكاديمية قطر المختلفة، وأكاديمية العوسج، 
اليوم الوطني للدولة أهمية مدى وعن دولة قطر تجاه عّبروا خاللها عن مشاعرهم حيث وأكاديمية قطر للقادة، 

 لدى والتكاتف والولء غاني واألهازيج التقليدية في إعادة إحياء أجواء الماضي كما ساهمت األبالنسبة لهم. 
 . الحضور

، اليوموفرت عروض وفي هذا الصدد، عّلقت السيدة بثينة النعيمي، رئيس التعليم ما قبل الجامعي، بالقول: "
الحتفاء بتقاليد قطر العريقة وقيمها للمواطنينا الصغار الفرصة  بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أقيمتالتي 

هذه  تؤكدذلك، إلى باإلضافة و كما مثلت منبراا مالئماا لطالبنا إلظهار حبهم لهذا البلد العظيم. وثقافتها. 
 . أننا في مؤسسة قطر نسعى إلعداد جيل متمسك بثقافته وقيمه األصيلة"الفعالية 

وسلطت الفعالية الضوء على المواهب المتنوعة الموجودة في المدينة التعليمية ومدارس مؤسسة قطر، كما 
 وتراثها. دعمها للدولة من خالل حماية ثقافتهاوكيفية  ،المجتمع تميزبرهنت على الروابط الوثيقة التي 



 

يمان قناة الريان الفضائية إمن  طالقاا ان: ، قائالا صباح الكواري، مدير عام قناة الريان الفضائيةالسيد وصرح 
همت القناة اهذا الدعم، س في إطارو إلنجاح عملها،  القطرية المرموقةمؤسسات البضرورة المشاركة مع كافة 

التعليم ما قبل الجامعي الخاص بوبريت األتصوير  وأيضاا  ،عدد من التقارير الخاصة بمؤسسة قطرإنتاج في 
 ،يأتي هذا في ظل التزام قناة الريان الفضائية بمسؤوليتها الجتماعيةو  .لليوم الوطنينتجته أالذي  ،المؤسسةب

ويعزز روح المشاركة بين  ،بما يخدم الرؤية الوطنية للبالد ،لكل مؤسسات الدولة اا وشريك اا وكونها داعم
 ."مختلف جهات الدولة

العديد من المبادرات التي  Ooredoo"تدعم  قطر: Ooredooمن جانبه، قال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ
أطلقت بمناسبة اليوم الوطني، في وقت نتشارك فيه مشاعر الفخر والعتزاز بدولتنا العزيزة مع الشعب 
القطري والمقيمين. نحن سعداء بكوننا جزءاا من هذه الفعالية المميزة التي تحتفي بالشباب واإلمكانات الهائلة 

بقوة التصالت التي من شأنها توفير فرص  ثقة تامة Ooredooمستقبل. لدينا في التي تمتلكها أجيال ال
ما قبل التعليم ونحن نرى أن حفل مدارس  بوطننا الغالي، اعتزازهمودة أمام الجميع إلظهار مدى غير محد
 خير مثال على ذلك." الجامعي

حيث  اا،ورائع اا حفل مميز الكان قد لمن جهته، صرح السيد أحمد حمد المعاضيد، أحد الحاضرين، بقوله: "
 ،ن سنحت الفرصة لبنتنا عليا للمشاركة فيهأهلل  والحمد ،نا بهذا األوبريت الجميلئبناأترجم حب الوطن لدى 

نجاح هذا إفي وكل فرد شارك  هومنظميعلى الحفل شكر القائمين حن ننو  .يبقى في ذاكرتنا جميعاا حتى 
  ".العمل

 ،ئاسة إدارة التصال والتواصل في التعليم ما قبل الجامعيالوطني لجنة خاصة بر على هذا العمل وأشرف 
 التاريخ بمعهد التطوير التربوي.برامج فضالا عن قسم  ،ضمت أساتذة من كافة مدارس مؤسسة قطر

وقناة الريان الفضائية وفهد سيجنتشر وستوديو لفوتو  Ooredooهذه الفعالية كالا من شركة ورعت 
 للتصوير. 

  - انتهى -



 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 
المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، 

 ، والتنمية المجتمعية. والعلوموالبحوث 

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
م مدى السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّ 
 الحياة ألفراد المجتمع، بدءاا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية 
لملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر والعالمية ا

 المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُ  لالطالع
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