
نرشة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة 2020 15 ديسمرب  األربعاء 

علوم
اليوم الوطني



 استضاف برنامج استوديو الدوحة اليوم يف أوىل فقراته املالزم أول / فهد مهنا السليطي والطالبني املرشحني / أحمد عجالن الكواري و طالل خالد الرميحي من
 كلية الرشطة حيث تحدثوا خالل اللقاء عام يعنيه لهم اليوم الوطني ، وعن طبيعة الدراسة يف الكلية. ويف فقرة "اإلنجازات" تم استضافة كل من السيد / عبدالله
 الجعيدي مدير األنشطة مبركز دراجي قطر والسيد / عبدالله سعيد رئيس قسم األنشطة يف بيوت الشباب القطرية، حيث تحدث السيد عبدالله الجعيدي عن فعاليات
للدراجات مسار  ألطول  قيايس  رقم  تسجيل  من  متكنت  عندما  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  دخول  قطر  دولة  استطاعت  وكيف  قطر  دراجي  مركز   وإنجازات 
 الهوائية، فيام تطرق السيد عبدالله سعيد يف حديثه عن دور بيوت الشباب القطرية يف تعزيز التقارب الحضاري مع اآلخرين وبناء قدرات الشباب القطري وترسيخ
 منظومة القيم لديهم. ويف فقرة درب الساعي تم استضافة كل من السيد / أحمد السعدي والفاضلة / إميان الكعبي وإعالمية املستقبل / غالية آل ثاين وإعالمي

املستقبل / سامل الهاجري للحديث عن تفاصيل تجربة إعالمي املستقبل والتي كانت إحدى الفعاليات األساسية يف درب الساعي يف األعوام السابقة

يبث الربنامج يومياً من تاريخ 14 وحتى 19 ديسمرب يف متام الساعة 6.20 مساًء

 يبث الربنامج يومياً من تاريخ 14 وحتى 19 ديسمرب

يف متام الساعة 8.50 مساًء

ثاين يف  وياك   360 املسابقات  برنامج   يواصل 
والجوائز املتنوعة  املسابقات  تقديم   أيامه 
 القيمة. وشهدت الحلقة الثانية من الربنامج تفاعال
 جامهريياً كبرياً من داخل دولة قطر وخارحها، كام
يف الفائز  عىل  الحلقة  نهاية  يف  السحب   تم 
تم والتي  االجتامعي  التواصل  مواقع   مسابقة 
طرحها عىل منصة االنستغرام لحساب دوحة 360

 يبث الربنامج يوميا من تاريخ 14 وحتى 19 ديسمرب

2020 يف متام الساعة 10 مساًء

"

إجراء خالل  ومن  رائعة  وفنية  شعرية  أجواء   يف 
برنامج بث   يتواصل  شيقة  مواضيع  وطرح      حوارات 
اليوم حلقة  يف  استضاف  حيث   ، خاطر"   سعة 
جاسم  / السيد  وهم  الضيوف  من  نخبة   الثاين 
 الحامدي املؤثّر عىل  شبكات التواصل االجتامعي،
/ والشاعر  أحمد،  يوسف   / التشكييل   والفنان 
الربيدي، عيل  بخيت   / والشاعر  خليفة،  آل   مبارك 
برنامج ويرّسخ  النعيمي.  نارص  عبدالله   /  والشاعر 
ويربزه القطري  املجتمع  أصالة  خاطر"   "سعة 
االجتامعيّة الروح  تسوده  متفاعل،   كمجتمع 
 املرتابطة التي تجمع كافّة مكّونات املجتمع حول
قضايا الوطن، وشواغل حياتهم الرامية إىل بنائه

 يبث الربنامج يومياً من تاريخ 14 وحتى 19 ديسمرب

يف متام الساعة 6.50 مساًء

 وسط أجواء جمعت بني الحامس واملتعة تنافست
 اليوم يف برنامج تحدي وإنجاز عدة مدارس حيث
االبتدائية الجيدة  محمود  أمنة  مدرسة   واجهت 
 للبنات مدرسة الكرعانة االبتدائية للبنات، ومدرسة
االبتدائية دخان  مدرسة  للبنات  االبتدائية   زكريت 
القادسية مدرسة  واجهت  حني  يف   للبنات، 
النموذجية الخور  مدرسة  للبنني    النموذجية 

للبنني  االبتدائية  سميسمة  ومدرسة   للبنني، 
 مدرسة أديسون انرتناشونال الدولية، وقد متكنت
للبنات ومدرسة زكريت االبتدائية  الكرعانة   مدرسة 
النموذجية القادسية  ومدرسة  للبنات   االبتدائية 
من للبنني  االبتدائية  سميسمة  ومدرسة   للبنني 

الفوز والتأهل للمرحلة القادمة من الربنامج
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 أعلنت اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني، أن حضور املسري الوطني لهذا العام 2020 سيكون ألرس القطاع الصحي والجهات املشاركة عن طريق دعوات خاصة،
 التزاماً باإلجراءات االحرتازية االستثنائية والتدابري الوقائية، لضامن الصحة، والحرص عىل سالمة كافة أفراد املجتمع.�جاء ذلك عرب حساباتها الرسمية عىل مواقع التواصل
 االجتامعي، وأضافت: سوف يتمكن املواطنون واملقيمون من متابعة املسري الوطني واألجواء االحتفالية املرافقة له، عرب القنوات التلفزيونية، باإلضافة إىل النقل
 الحي من خالل موقع دوحة 360 ومنصاتها اإلعالمية املختلفة.�ووفق املوقع اإللكرتوين للجنة يُقام املسري الوطني يف كورنيش الدوحة كل عام بتاريخ 18 ديسمرب،
يد عىل  قطر  دولة  تأسيس  لذكرى  إحياء  هو  الوطني  قطر.�واليوم  دولة  وتراث  تاريخ  تعكس  وفعاليات  العسكرية  القطاعات  مبختلف  للقوات  كبري  استعراض   ويتم 
1878، والذي أرىس قواعد دولة قطر الحديثة، والذي أصبحت قطر يف ظل زعامته كياناً عضوياً واحداً 18 ديسمرب عام   املؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاين يف 
 متامسكاً وبلداً موحداً مستقالً.�وقد تقرر اعتبار هذا اليوم من كل عام عطلة رسمية مبوجب القانون رقم 11 لسنة 2007 الذي أصدره سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
 عندما كان يشغل منصب نائب األمري وويل العهد حينها يف 21 يونيو عام 2007.�وميثل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتعريف بأعامل مؤسيس دولة قطر الذين
 تحّملوا الصعاب، ودفعوا مثناً غالياً لتحقيق وحدة أمتهم واالحتفاء بذكراهم، ويؤكد عىل هوية الدولة وتاريخها؛ كام يُجسد املُثل واآلمال التي أقيمت عليها الدولة.

وتعزيز الوالء والتكاتف والوحدة واالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية

 تتواصل التجهيزات واالستعدادات الحتفاالت اليوم الوطني عىل كورنيش الدوحة، حيث شهدت األيام األخرية عمًال دؤوبًا من أجل انتهاء الرتتيبات لالحتفاالت، وشملت أعامل
امتداد عىل  والعنايب  باألبيض  املختلفة  املجسامت  وضع  إىل  باإلضافة  الكهرباء،  أعمدة  عىل  القطرية  األعالم  ورفع  باإلضاءة  األشجار  وتزيني  باألزهار  الطرق   تزيني 
 الكورنيش، كذلك املقاعد الخاصة بالجمهور، وذلك مع بدء العد التنازيل لحلول االحتفاالت يف 18 ديسمرب، املوافق اليوم الوطني للبالد الذي يشهد احتفاًال كبريًا عىل
الحايل عىل استكامل ما تبقى من تزيني الوقت  العمل خالل  الرئييس، كام يتم  الوطني حيث يقع االحتفال  لليوم  الزينة والتحضريات  الراية رصدت أعامل   الكورنيش.  

األشجار ووضع اإلنارة عليها، و تركيب األعالم واللوحات عىل طول الطريق

الكورنيش يتزين لليوم الوطني

اللجنة املنظمة لالحتفاالت
حضور «املسري» بدعوات خاصة

أخبارنا يف الصحف
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 شهد يوم أمس إجراء الجولة األخرية من تصفيات مسابقة الطلع يف صبخة مرمي بسيلني، ضمن بطولة اليوم الوطني الرابعة للصقور (2020) والتي تصل إىل محطتها
 الختامية يوم غد (األربعاء).�وتعترب بطولة اليوم الوطني للصقور من أهم البطوالت التي تنظمها جمعية القناص القطرية بدعم من اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم
 الوطني للدولة 2020 وبإرشاف من مركز قطر للفعاليات الثقافية والرتاثية.�وتأهل خالل الفرتة الصباحية ليوم أمس، يف تصفيات مسابقة الطلع يف املجموعات من 41
عمر راشد  الشمري،  بشيتان  ساير  (صقران)،  الشقب  فريق  هم:  متأهال.�واملتأهلون   32 النهايئ  قبل  الدور  إىل  املتأهلني  مجموع  عدد  ليصل  مشاركني،   (6)  ،47  إىل 
 الحميدي (صقران)، ثم فريق برزان.�وتجرى صباح اليوم (الثالثاء) منافسة الدور قبل النهايئ يف مسابقة الطلع، خالل الفرتة الصباحية يف صبخة مرمي بسيلني، بني
الـ32.�وأجريت عرص يوم أمس (اإلثنني) القرعة بني املتأهلني، لتحديد مواقعهم يف املجموعات.�وحرص املشاركون يف بطولة اليوم الوطني للصقور  املتنافسني 

الرابعة، عىل االلتزام باالحرتازات واالشرتاطات الصحية الرضورية للوقاية من فريوس كورونا «كوفيد ـ 19

 ناقشت ندوة "قطر وتحديات التأسيس"، التي تنظمها اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة، يف إطار احتفاالت الدولة باليوم الوطني، مساء أمس، جملة من
 املواضيع املتعلقة بالتحديات التي واجهت دولة قطر يف املرحلة األوىل من التأسيس.�واستعرضت الندوة تاريخ قطر الحديث واملعارص، واألحداث التاريخيّة الُكربى
 التي رسمت تاريَخ قطر، من خالل الحقية التاريخية للفرتة من أوائل القرن التاسع عرش، وحتى وقتنا الحايل.�كام سلطت الندوة -التي تستمر عىل مدار يومني مبرسح قطر

الوطني- الضوء عىل انعكاسات مرحلة التأسيس عىل العرص الحايل من خالل قراءة حديثة للحوادث التاريخية يف ضوء املتغريات املعارصة

أخبارنا يف الصحف

»

د.خالد آل ثاين
القطريون واجهوا التحديات والصعاب بأخالقهم ومبادئهم

نصف نهايئ الطلع.. اليوم
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أجواء احتفاالتنا
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