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صــاحــبــة  شـــهـــدت   :]  - الــــدوحــــة 
الــســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بــنــت نــاصــر رئيس 
لــلــتــربــيــة  قــطــر  مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس 
والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع احــتــفــاالت 
مــــدارس مــؤســســة قــطــر بــالــيــوم الــوطــنــي 
صــــبــــاح أمــــــس فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــوســـج 
بالمدينة التعليمية، وذلك بحضور سعادة 
الــشــيــخــة هــنــد بــنــت حــمــد آل ثــانــي نــائــب 
التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
للمؤسسة وسعادة الشيخ جوعان بن حمد 

أكاديمية  إدارة  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 
قطر للقادة.

اشـــتـــمـــل الـــحـــفـــل عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
التي  الوطنّية،  واألدبّية  التراثّية  الفقرات 
طالب  مــن  طالب   ١٠٠ مــن  أكثر  مها  قدَّ
مــؤســســة قــطــر، حــيــث أحــيــت الــعــروض 
دولة  تأسيس  ذكرى  الطالب  مها  قدَّ التي 
قطر  مؤسسة  التزام  أظهرت  كما  قطر، 
األصيلة  القطرية  الثقافة  على  بالحفاظ 

والتراث الوطني العريق.

رئيس  النعيمي  بثينة  الــســيــدة  وقــالــت 
قطر:  بمؤسسة  الجامعي  قبل  ما  التعليم 
«يشّرفنا الترحيب بصاحبة السمو الشيخة 
احتفال  فــي  هند  الشيخة  وســعــادة  مـــوزا 
وتوّفر  للدولة،  الوطني  باليوم  مدارسنا 
هذه الفعالّية فرصة رائعة للجمع ما بين 
قطر  مؤسسة  مـــدارس  كــافــة  مــن  طــالب 
من  والعديد  المحلي،  بتراثنا  واالحــتــفــاء 
عليها  تغلبنا  التي  والتحدّيات  اإلنــجــازات 

مًعا.»

ـــفـــال، غـــّنـــت إحـــدى  وفــــي إطـــــار االحـــت
أغنية  السدرة،   - قطر  أكاديمية  طالبات 
م طــالب  وطــنــيــة عـــن قـــطـــر، بــيــنــمــا قـــــدَّ
بــالــصــفــوف الـــســـادس والـــســـابـــع والــثــامــن 
مسرحية  الــدوحــة،   - قطر  أكاديمية  في 
من  تراثية  ومشاهد  الدين  بعنوان «عالء 
بالصفين  طالبات  غنت  حين  في  قطر»، 
األغــانــي  مــن  مجموعة  والــخــامــس  الــرابــع 

الشعبّية.
وأّدى طالب من أكاديمية قطر للقادة 

رقــصــة «الــعــرضــة» الــشــعــبــّيــة، كــمــا ألقى 
أحـــد طـــالب الــصــف الــثــالــث قــصــيــدة من 
تــألــيــف الــشــاعــر حــمــد بــن خــزيــنــة الــمــري 
بــعــنــوان «تــكــاتــف الــشــعــب»، وبــاإلضــافــة 
في  األول  بالصف  طــالب  غّنى  ذلــك،  إلــى 
بعنوان  أغــنــيــة  الــوكــرة   - قــطــر  أكــاديــمــيــة 
«ابنك، ابنك يا وطن»، بينما غّنى طالب 
قطر  أكاديمية  فــي  االبتدائية  بالمرحلة 
الحب».  بيت  يا  «قطر:  أغنية  الــدوحــة   -
م طالب بأكاديمية العوسج قصة عن  وقدَّ

ماضي دولة قطر وحاضرها ومستقبلها، 
 - قطر  أكاديمية  من  طــالب  حكى  بينما 

الخور فقرة شاطئ التراث واإلرث.
السيدة  قالت  الــعــروض،  على  وتعليقاً 
التي  المساهمات  «تسلط  النعيمي:  بثينة 
على  الضوء  والــمــدرســون  الطالب  مها  قدَّ
الـــتـــزام مــؤســســة قــطــر بــتــفــعــيــل مــفــهــوم 
وجهودها  قطر،  في  الحياة  مدى  التعلم 
في  التعليمية  الــخــبــرات  لتعزيز  الــرامــيــة 

كافة مجتمعاتنا».

مدارس مؤسسة قطر تحتفل باليوم الوطنيمدارس مؤسسة قطر تحتفل باليوم الوطني
بحضور الشيخة موزا

ــــــــال ــــــــف ــــــــــــي االحــــــــت ـــــــــخ جــــــــــــوعــــــــــــان شــــــــــــاركــــــــــــا ف ـــــــــي ـــــــــش ــــــــد وال ــــــــن ـــــــة ه ـــــــخ ـــــــي ـــــــش ال

فقرات غنائية وعروض مسرحية 
وقصصية وأشعار تحكي تاريخ قطر

طالب من أكاديمية قطر للقادة
أدوا رقصة العرضة القطرية
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