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دورة األلعاب اآلسيوية لعام 2030



 استضاف برنامج استوديو الدوحة يف فقرة اإلنجازات لهذا اليوم نخبة من الضيوف املميّزين يف مجال االخرتاعات واالبتكارات يف دولتنا الحبيبة وذلك لتسليط الضوء
 أكرث عىل هذا املوضوع، والضيوف هم املهندسة القطرية إميان الحمد الحاصلة عىل املركز الثالث يف برنامج نجوم العلوم يف موسمه األخري، واملبتكر القطري
 محمد القصايب مرشف الربمجيات يف النادي العلمي، واملهندس عبدالرحمن صالح املعروف بابتكار وتطوير العديد من التطبيقات والربامج. وعىل نحو متصل حّل كل
 من األستاذ إبراهيم السيد مدير إدارة املكتبات، واألستاذة عائشة الكواري الرئيس التنفيذي لدار روزا للنرش، واألستاذ محمد حسن الكواري مدير إدارة اإلصدارات
 والرتجمة يف وزارة الثقافة والرياضة ضيوفاً عىل فقرة "رؤى وقيم" وتحدثوا عن دور الثقافة يف تعزيز القيم الوطنية يف املجتمع. واختتم الربنامج بفقرة فنية

مميزة حيث استضافت فقرة درب الساعي تحت عنوان "لها نغني" كال من الفنان عيل عبدالستار، والسيد خالد السامل مدير مركز شؤون املوسيقى

الوطني اليوم  احتفاالت  من  الثالث  اليوم   شهد 
وياك  360 املسابقات  برنامج  بث  تواصل   للدولة 
 والذي يقدمه اإلعالمي خالد الجمييل، حيث تضمن
وتقديم املتنوعة  األسئلة  من  مجموعة   طرح 
برنامج هو   وياك   360 برنامج  القيمة.    الجوائز 
الحتفاالت الربامجية  الشبكة  ضمن  يبث   مسابقات 
360،ومنّصاتها دوحة  قناة  عرب  الوطني   اليوم 
التفاعل مع الجمهور،  اإلعالميّة املختلفة، بهدف 

وتلّقي ردودهم حول األسئلة التي يتّم طرحها

"

خاطر" "سعة  برنامج  استضاف  بثّه  أيام  ثالث   يف 
محمد السيد  وهم  املميزين  الضيوف  من   نخبة 
التواصل مواقع  يف  املؤثّر  املهندي   غانم 
 االجتامعي، ورجل األعامل القطري أحمد الكواري،
الكواري، دسامن  عيل  التشكييل   والفنان 
بن محمد  والشاعر  الدحابيب،  عامر  عنان   والشاعر 
 إبراهيم السادة، وتخلّل الربنامج عدداً من األغاين
لقصائد باإلضافة  الفنيّة  واللوحات   الوطنيّة 

الضيوف املميّزة

طالب بني  الثالث  يومها  يف  املواجهات   تستمر 
أجواء وسط  وإنجاز   تحدي  برنامج  يف   املدارس 
 سادتها املنافسة والروح الرياضية، وقد تواجهت
 يف حلقة اليوم مدرسة قطر االبتدائية للبنات مع
األنصارية عبدالرحمن  بنت  الشفاء   مدرسة 
 االبتدائية للبنات ، ومدرسة البيان االبتدائية الثانية
االبتدائية كعب  بنت  نسيبة  مدرسة  مع   للبنات 
 للبنات، يف حني واجهت مدرسة عبدالله بن تريك
االبتدائية منصور  أحمد  مدرسة  للبنني   االبتدائية 
االبتدائية الهيثم  ابن  مدرسة  وتواجهت   للبنني، 
الفنلندية القطرية  املدرسة  مدرسة  مع   للبنني 
االبتدائية قطر  مدرسة  من  كّل  ومتكنت   الدولية. 
للبنات االبتدائية  كعب  بنت  نسيبة  ومدرسة   للبنات 
للبنني االبتدائية  تريك  بن  الله  عبد   ومدرسة 
الفوز من  الدولية  الفنلندية  القطرية   واملدرسة 

2والتأهل لتصفيات ما قبل النهايئ



 أكدت اللجنة األمنية الحتفاالت اليوم الوطني للدولة، اكتامل كافة االستعدادات لتأمني مسري اليوم الوطني بكورنيش الدوحة يوم الجمعة 18 ديسمرب، والذي ينظم هذا 
 العام يف ظل اإلجراءات الوقائية واالحرتازية من فريوس كورونا /كوفيدـ  19/.�وقال العميد دكتور عيل خجيم العذيب، مدير إدارة أمن املنشآت والهيئات بوزارة الداخلية
 ورئيس اللجنة األمنية، إن حضور املسري الوطني لهذا العام 2020، سيقترص عىل أرس القطاع الصحي والجهات املشاركة عن طريق دعوات خاصة وذلك التزاما باإلجراءات
كالسامح املهمة  التعليامت  بعض  إىل  األمنية  اللجنة  رئيس  املجتمع.�وأشار  أفراد  كافة  سالمة  عىل  والحرص  الصحة  لضامن  الوقائية  والتدابري  االستثنائية   االحرتازية 
 بالدخول ألصحاب الدعوات فقط (كل ترصيح لشخص واحد)، ورضورة إبراز تطبيق احرتاز باللون األخرض عند الدخول مع االلتزام باإلجراءات االحرتازية والتدابري الصحية والتباعد
 الجسدي يف املدرجات وأهمية البقاء يف املقاعد وعدم التحرك حتى انتهاء الحفل، وعدم التدخني أو الهتاف أو استخدام الجوقات الحية والغناء، وااللتزام باملسارات

املخصصة للمواقف واملحددة يف بطاقات الدعوة

 استأنفت لجنة االحتفاالت باليوم الوطني مساء أمس الجزء الثاين واألخري من الندوة التي أقامتها يف مرسح قطر الوطني عىل مدار يومني، وذلك يف إطار الحرص عىل
الندوة جلستني، حملت األوىل الثاين من  اليوم  اليوم الوطني للدولة، وشهد  تاريخ قطر ضمن االستعدادات الحتفاالت  التاريخية الكربى التي رسمت   مقاربة األحداث 
 عنوان «قطر والعالقات الدولية»، وحارض فيها عرب تطبيق زوم األستاذ الدكتور زكريا كورشون، حيث قّدم ورقة عمل بعنوان «مكانة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاين لدى
 السلطان العثامين، وتجليات طبيعة العالقة بينهام يف املسائل اإلقليمية»، فيام قدم األستاذ الدكتور جامل محمود حجر ورقة بعنوان «قطر والخيار العثامين»، ثم
 اختتمت الندوة فعالياتها بجلسة تحت عنوان «قطر يف فرتة ما قبل التأسيس»، قدمها الدكتور جاسم سلطان، بينام أدار الجلستني السيد غانم الحميدي خبري املناهج

بوزارة التعليم والتعليم العايل

أخبارنا يف الصحف
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تحديات التأسيس».. رؤية معارصة لألحداث التاريخية

«

اكتامل كافة االستعدادات األمنية للمسري الوطني 



 تختتم اليوم منافسات بطولة اليوم الوطني للصقور الرابعة (2020)، وذلك بإجراء عدد من النهائيات يف مسابقات الطلع خالل الفرتة الصباحية، بصبخة مرمي بسيلني،�
 والدعو يف منطقة أبا القراريص بالخور.�وتعترب بطولة اليوم الوطني للصقور التي انطلقت يف الثامن من ديسمرب الجاري 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 إىل مسابقة الطلع 6 مشاركني من أصل 32 مشاركا وصلوا إىل الــــــــدور قبل النهايئ، واملتأهــــلون هم: عبدالهادي حمد الهدوان، نارص خاتم املحشادي، محمد
 جاسم الكعبي، محمد ثاين الهاجري، محمد إبراهيم املهندي، ثم فريق برزان.�وعرفت منافسات نصف نهايئ مسابقة الطلع إثارة قوية، خصوصا مع وصول مشاركني

معروفني يف هذا النوع من املنافسات بصقورهم القوية التي حققت ألقابا يف البطوالت السابقة

 أكد مواطنون أن شعار اليوم الوطني الذي اطلقته اللجنة املنظمة لالحتفاالت هذا العام، حمل العديد من قيم املجتمع املتوارثة والراسخة لدى الشعب والتي مكنتنا
 من اجتياز الكثري من األزمات والعقبات عىل مر التاريخ.�ولفتوا يف لقاءات مع الرشق إىل أن شعار "نحمدك يا ذا العرش": واملأخوذ عن قول املؤسس الشيخ جاسم بن
 محمد بن ثاين (رحمه الله) "ونحمدك يا ذا العرش وامللك والعطا.. ونرىض بحكمك يف جميع الفعايل"، يدل عىل متسك قطر بالرجوع إىل ديننا يف كافة األمور، وحمد

الله يف جميع األحوال، يف الرساء والرضاء،�وأضافوا أنه يوضح كيف رسم الشعب منعطفات ملحمته منذ التأسيس إىل اآلن باإلميان بالله عز وجل والتوكل عليه

أخبارنا يف الصحف

مواطنون لـ الرشق
شعار اليوم الوطني يحمل قيم املجتمع املتوارث

:
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الختام وتتويج الفائزين.. اليوم



أجواء احتفاالتنا
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