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كيدزموندو
تقيم أول غبقة رمضانية

نشاطات لتحفيز األطفال
وخـــــالل الــشــهــر الــفــضــيــل، تــقــيــم "كـــيـــدزمـــونـــدو" مــجــمــوعــة من 
النشاطات الرمضانية لزوارها حيث يتعلم األطفال كيفية إخراج 
الصدقة — كــجــزء مــن مــبــادرة "كــيــدزمــونــدو" الــدوحــة بالتعاون 
الخيري ومياه جوف،  الخيرية وبرنامج طيف  مع مؤسسة قطر 
ــك لتحفيز األطــفــال عــلــى اإلنـــخـــراط فــي مـــبـــادرات املسؤولية  وذلـ
االجتماعية. ومــن أجــل تشجيع األطــفــال ليعيشوا قيم ومعاني 
"الحكواتي"  القصص  إعــداد فعالية روايــة  الكريم، فقد تم  الشهر 
باليوميات  الخاصة  الحكايات  إلى  التي تجمع األطفال لالستماع 
الرمضانية، وتعلمهم أهمية فضائل رمضان. كما تم إيضًا إطالق 
املدينة  أرجــاء  الرمضانية، حيث يتجول في  "املسحراتي"  فعالية 
املصغرة بينما يقوم بقرع طبلته الصغيرة تيمنًا باملسحراتي 
الذي كان يجوب الشوارع قبل الفجر إليقاظ النائمني لتناول وجبة 

السحور قبل دخول وقت الصيام.

 
ً
احـــــتـــــفـــــاء

بشهر رمضان املبارك، أقامت «كيدزموندو» 

الــدوحــة، املدينة التعليمية الترفيهية املصغرة 

االولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي قـــطـــر، غــبــقــة رمــضــانــيــة 

على شــرف شركائها، وذلــك بحضور نخبة من 

الضيوف وممثلي وسائل اإلعالم املميزين.

ــروح الـــزمـــالـــة والــعــمــل  ــ  لـ
ً
ــــت الــفــعــالــيــة إحـــيـــاء واتـ

الــجــمــاعــي خــــالل الــشــهــر الــفــضــيــل، وســعــيــًا الــى 

تعزيز الرؤية املشتركة لكيدزموندو وشركائها 

في الدوحة حيال أهمية تمكني وتطوير أجيال 

قطر الشابة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 

.2030

وبــهــذه املــنــاســبــة قــالــت الــســيــدة إيــمــان بــكــر أبــو 

الهوى، مدير عام «كيدزموندو» الدوحة: «يسرنا 

دعــوة شركائنا األعـــزاء وممثلي وسائل اإلعــالم 

املـــحـــتـــرمـــني 

إلـــــــى هـــــــذه املــــــأدبــــــة الــــخــــاصــــة الــــتــــي تــقــيــمــهــا 

كيدزموندو بمناسبة شهر رمضان املبارك، اذ ال 

يوجد فرصة أمثل من الشهر الفضيل لالحتفاء 

معا بقيم التكافل والصداقة واملشاركة، كما نأمل 

أن يكون ضيوفنا األعزاء قد سعدوا بقضاء وقت 

اللقاء  مميز بصحبتنا». وأضــافــت: «يشكل هــذا 

املميز فرصة رائعة للحديث عن رؤيتنا املشتركة 

ألجيال املستقبل في قطر، وكيفية منحهم تجربة 

استثنائية جــذابــة تثير اهتمامهم ضمن بيئة 

 إلى جعل العقول الشابة 
ً
ودية وعائلية، وصوال

املــعــرفــة، واملساهمة   للمجتمع القائم على 
ً
نـــواة

بفعالية في تحقيق رؤيــة قطر الوطن ية 2030. 

ملــا كــان لــرســالــة كــيــدزمــونــدو ان 

تـــــــتـــــــحـــــــق 

لوال االلتزام الذي يبديه شركاؤنا برسالتنا 

ودعــمــهــم املــتــواصــل لتحقيق رؤيــتــنــا، كــمــا أننا 

ــاق  نــتــطــلــع لـــالنـــطـــالق بـــتـــعـــاونـــنـــا هـــــذا نـــحـــو آفــ

أرحب».وتمتد املدينة املصغرة في الدوحة على 

مساحة مبنية تبلغ حوالي 8000 متر مربع في 

«قطر مــول»، اكبر املجمعات التجارية في قطر، 

ــتــــراث الـــقـــطـــري الــغــنــي  وهــــي تـــزخـــر بــعــنــاصــر الــ

والــقــيــم الــثــقــافــيــة الــعــريــقــة، كــمــا تــحــتــضــن عـــددًا 

كبيرًا من املؤسسات التي تم تطوير منشآتها في 

املدينة بالشراكة مــع أشهر العالمات التجارية 

املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن املـــجـــاالت 

والــتــخــصــصــات، 

مــن أجـــل خــلــق بيئة تعليمية مناسبة لألطفال 

والشباب. خالل الغبقة الرمضانبة، أعرب فريق 

ــة عـــن امــتــنــانــه لــشــركــاء  «كـــيـــدزمـــونـــدو» الــــدوحــ

املدينة التعليمية الترفيهية لدورهم املحوري في 

تحويل مفهوم الترفيه املبتكر إلى واقع ملموس 

لألجيال الحالية واملستقبلية في قطر، مؤكدين 

ــة  ــزام «كــــيــــدزمــــونــــدو» الــــدوحــ ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ مــــجــــددًا عـ

ــاء مـــن أجــــل إرســــاء  بـــالـــتـــعـــاون مـــع كـــافـــة الـــشـــركـ

حتذى به للتعليم الترفيهي في الدولة 
ُ
نموذج ي

وبحث فرص النمو املتبادل.

ني

الدوحة
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