
	

.. شھر العمارة" "مارسبرنامج متاحف قطر تطلق   
 جوالت حصریة الستكشاف المعالم العصریة في قطر

فعالیة ألعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة 70یشمل أكثر من   
  

 : 2018فبرایر  28
 

تحت رعایة سعادة الشیخة المیاسة بنت حمد بن خلیفة آل ثاني، رئیس مجلس أمناء متاحف 
تك احف قطر الیوم عن إطالق برنامج ثقافي جدید ألعضاء برنامج بطاققطر، أعلنت مت

 ".شھر العمارةإلى الثقافة بعنوان "مارس .. 
 

ذات الطابع العصریة والتاریخیة إلى استكشاف المعالم في المقام األول البرنامج یھدف 
حدیثة باني العبر جوالت حصریة تشمل العدید من المفي دولة قطر  زالمعماري الممیَّ 

 التاریخیة والثقافیة. والمواقع
 

فعالیة تتنوع بین  70أكثر من  شملیمتد البرنامج على مدار شھر مارس بأكملھ، وی
   المحاضرات العامة وعروض األفالم واألنشطة الثقافیة المختلفة.الجوالت الحصریة و

  
التزام ًدا على مجدویأتي البرنامج، الذي جرى التخطیط لھ على مدى ثالثة أشھر، لیؤكد 

من خالل  إثراء حیاة أفراد المجتمع القطري من المواطنین والوافدینبمواصلة متاحف قطر 
   .متنوعةإشراكھم في برامج ثقافیة 

 
القطاع العام والخاص لتسھیل زیارات  جھة من 15أكثر من ویُقام البرنامج بالتنسیق مع 

بینھا معالم ستفتح أبوابھا للمرة األولى المشاركین إلى المعالم الممیزة في الدوحة، ومن 
 الستقبال الجمھور. 

  
متحف منھا  ماكن،العصریة التي سیزورھا أعضاء البرنامج العدید من األوتشمل المعالم 

ي.إم.بي، ومكتبة قطر الوطنیة آالفن اإلسالمي الذي صممھ المعماري األمریكي الصیني 
مقر اللجنة العلیا الذي یحتضن وبرج البدع ریم كولھاس،  الشھیر التي صممھا المعماري

ع الجزیرة، ومشیرب قلب للمشاریع واإلرث، وواحة العلوم والتكنولوجیا في قطر، ومجمّ 
 ، وغیرھا من المعالمقطر ة في مؤسسةیجامعات بالمدینة التعلیمعدد من الالدوحة، و

  .العصریة المنتشرة في الدوحة
فتشمل العدید من األماكن منھا الحصون العثمانیة ، أما المواقع التراثیة والتاریخیة

والبریطانیة القدیمة وموقع الزبارة المدَرج على قائمة الیونسكو للمواقع التراثیة ومنطقة 
    زكریت األثریة.

 



	

ویتجاوز عدد أعضائھ  جمیع أفراد المجتمعیذكر أن "بطاقتك إلى الثقافة" برنامج متاح ل
 دولة.  25ألكثر من  ینتمونعضو  22,000 حالیًّا

 
كان والتي زة ویقدم البرنامج ألعضائھ على مدار العام العدید من التجارب الثقافیة الممیَّ 

آخرھا جوالت حصریة في مطار حمد الدولي لالستمتاع بما یضمھ من أعمال فنیة یتجاوز 
، اسیةالجس موقع یة فياستكشافجوالت و، أبدعھا فنانون قطریون ودولیون عمًال  20عددھا 

 نطقةجوالت حصریة لمإلى جانب ، قطر أحد المواقع العدیدة ذات النقوش الصخریة في
   الستكشاف األماكن األثریة بھا.الزبارة 

  
وتعلیقًا على إطالق برنامج "مارس .. شھر العمارة"، قالت الشیخة نوف مبارك سیف 

 آل ثاني، مدیر الشراكات في متاحف قطر:
 
لى الدوام لبناء شراكات جدیدة مع جھات مختلفة في الدولة. وفي في متاحف قطر ع نسعى“

ھذا اإلطار، یسعدنا إطالق برنامج "مارس .. شھر العمارة" الذي یتیح ألعضاء برنامج 
بطاقتك إلى الثقافة تجربة ثقافیة ملھمة تم التخطیط لھا بعنایة فائقة. ستظل قطر رائدة على 

ي إبراز الجمال الذي تمتاز بھ معالم قطر ألفراد الدوام في مجال العمارة، ومھمتنا ھ
   المجتمع".

 
 قالت السیدة مشاعل النعیمي، رئیس تنمیة المجتمع بمؤسسة قطر:من جانبھا، 

 
متاحف  الذي تنظمھ" ، مارس .. شھر العمارة" برنامج"تفخر مؤسسة قطر بالمشاركة في  

نا الفریدة من نوعھا وحرمنا فرصة رائعة لنا لعرض مبانیبرنامج ال اوفر ھذیقطر. و
الجامعي المتمیز الذي یلبي احتیاجات وتطلعات جمیع األفراد. ویحمل حرم المدینة 
التعلیمیة، بالفعل، إلى جانب مبانینا األخرى، بصمات التمیز، واالبتكار، واإلبداع، وھو ما 

    ".تسعى مؤسسة قطر إلى غرسھ في نفوس منتسبیھا
 

لجنة العلیا للمشاریع واإلرث في البرنامج، قالت فاطمة النعیمي، وتعلیقا على مشاركة ال
 مدیر إدارة االتصال في اللجنة العلیا:

 
"یسرنا المشاركة في ھذا البرنامج الممیّز الذي تنظمھ متاحف قطر، ونتطلع للترحیب 

دم في قطر. لن بأعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة في مقرنا ببرج البدع؛ بیت كرة الق
تقتصر تجربة زوارنا على استكشاف التفاصیل المعماریة المدھشة لبرج البدع وإطاللتھ 
البدیعة على كورنیش الدوحة، بل سنصحبھم أیًضا في جولة حصریة داخل جناح إرث 
اللجنة العلیا. وفي ھذا الجناح، سیحظى ضیوفنا بتجربة تفاعلیة یتعرفون خاللھا على ملف 

ویستمتعون برؤیة جمیع تصامیم  2022خي الستضافة بطولة كأس العالم قطر التاری



	

استادات كأس العالم بلمساتھا العربیة األنیقة؛ وھي تصامیم تأسر بجمالھا محبي الفنون 
 والعمارة والریاضة".       

 
  مشیرب العقاریة: في اآلنسة نوره الرمیحي مدیر االتصال والعالقات العامة فیما قالت

 
الذي یعّد برنامج "مارس .. شھر العمارة"  فخورون بالمشاركة في فعالیات وأنشطة "نحن

الوجھة الثقافیة  التعرف علىمن خاللھا بمثابة منصة رئیسیة یمكن للمجتمع المحلي 
الثقافي  بطابع تاریخي یترجم أصالة اإلرث تتمیز الجدیدة في قطر والتي والتراثیة

داخل مشروع مشیرب قلب  خالل تجولھم مشاركون منوالمعماري القطري. وسیستمتع ال
تشمل العدید من التفاصیل المتعلقة بالطرق  بتجربة تفاعلیة متمیزة الدوحة ومتاحف مشیرب

إحیاء الحي التجاري القدیم في وسط المدینة وذلك  التي اتبعتھا مشیرب العقاریة من أجل
مسات مستوحاة من تراثنا القطري لغة معماریة جدیدة تتمیز بالحداثة وبل من خالل تبني
تطویرھا بالتعاون مع كبار المھندسین المعماریین والمختصین في التخطیط  العریق تم

الزوار من خالل جوالتھم على التعرف على كافة الجھود  الحضري في العالم، كما سیتمكن
 شاطبالن حیاة یتمیز نشر أسلوب تم بذلھا في مشروع مشیرب قلب الدوحة بھدف التي

والتفاعل االجتماعي وكذلك إرساء معاییر عالمیة جدیدة للتكنولوجیا الخضراء والتكنولوجیا 
المنزلیة الذكیة. یھدف المشروع بكافة مراحلھ إلى الحفاظ على اإلرث الثقافي للمدینة 

  .والتناغم مع البیئة المحلیة واستعادة الطابع الفرید"
 

امج، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: لمزید من التفاصیل عن فعالیات البرن
CulturePass.qa 

 
 انتھى

  
 :متاحف قطر

  rhussein@qm.org.qa  رانیا حسین، مدیر اإلتصال بالوكالة •
(97444028535)  

  fzuccarini@qm.org.qa فیدیریكا زوكاریني، منسقة العالقات العامة •
(97444028510) 

 
 نبذة عن متاحف قطر
حلقة وصل بین المتاحف والمؤسسات الثقافیة والمواقع التراثیة في تعمل متاحف قطر ك

قطر، كما أنھا توفر الظروف المواتیة لھا لكي تزدھر وتتطور. وتعنى متاحف قطر أیًضا 
بمركزة الموارد وتوفیر تنظیم شامل لعملیة تطویر المتاحف والمشاریع الثقافیة مع طموح 

 قویة ومستدامة في قطر. طویل األمد لتحقیق بنیة تحتیة ثقافیة



	

تحت رعایة سمو األمیر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، وبقیادة سعادة الشیخة المیاسة بنت 
حمد بن خلیفة آل ثاني، رئیس مجلس أمناء متاحف قطر، تقوم متاحف قطر بتوحید الجھود 

ألوسط التي تبذلھا قطر لكي تصبح مركًزا حیویًا للفنون والثقافة والتعلیم في الشرق ا
 والعالم. 

، أشرفت متاحف قطر على تطویر عدد من المتاحف منھا متحف 2005منذ تأسیسھا عام 
الفن اإلسالمي، ومتحف: المتحف العربي للفن الحدیث، باإلضافة إلى مركز الزوار 
الخاص بموقع "الزبارة" األثري، كما افتتحت مطافئ: مقر الفنانین، وتعكف حالیًا على 

-2-3، ومتحف 2018حف قطر الوطني الذي اُعلن عن افتتاحھ في دیسمبر االنتھاء من مت
 متحف قطر األولمبي والریاضي. 1

وانطالقًا من التزامھا التام بتحفیز أجیال المستقبل على االھتمام بالفنون والتراث وإدارة 
المتاحف، تحرص متاحف قطر على رعایة المواھب الفنیة وتوفیر الفرص القیمة وتطویر 

مھارات لخدمة المشھد الفني الناشئ في قطر. وتسعى من خالل توفیر برنامج متنوع ال
ومبادرات خاصة بالفن العام للخروج عن المألوف فیما یتعلق بالمتاحف التقلیدیة وتوفیر 
تجارب ثقافیة خارج جدران ھذه المتاحف لجذب وإشراك أكبر عدد ممكن من الجمھور. 

إنتاج الفنون والثقافات داخل قطر وتعزیز روح المشاركة  ومن خالل تركیزھا العمیق على
الوطنیة، تسھم متاحف قطر في منح قطر ھویة خاصة وصوت ممیز في الحوارات الثقافیة 

 التي تجري الیوم على مستوى العالم.
 
 
  
 


