
نرشة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة 2020 17 ديسمرب 

علوم
اليوم الوطني

الخميس



 استضاف برنامج استوديو الدوحة يف رابع حلقاته  خالل فقرة "رؤى وقيم" األستاذ غانم سعد الحميدي الباحث يف التاريخ القطري، والدكتور عبدالنارص اليافعي
 العميد املساعد للعلوم االجتامعية واإلنسانية يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر، وتحدث الضيفان خالل اللقاء عن مقومات الشخصية والهوية القطرية األصيلة
 واألحداث التاريخية التي مرت بها. كام حّل كل من اللواء الركن سامل بن فهد الحبايب قائد مركز العروض واملوسيقى العسكرية واملنسق العام للعروض العسكرية
 للمسري الوطني، والعميد الدكتور عيل خجيم العذيب مدير إدارة أمن املنشآت والهيئات ورئيس اللجنة األمنية الحتفاالت اليوم الوطني ضيفني عىل فقرة اإلنجازات
19). يف حني تناولت فقرة درب الساعي  وتحدثا فيها عن تحضريات املسري الوطني لهذا العام وكيفية تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف ظل جائحة كورونا (كوفيد 
 فعالية "مناظرات قطر" والتي كانت من الفعاليات األساسية يف اليوم الوطني لألعوام السابقة، واستضافت الفقرة الفاضلة عائشة النصف، والطالبة املتميزة موزة

الهاجري، والفنان القطري منصور املهندي

عىل الرابع  لليوم  وياك   360 برنامج  بث   يتواصل 
اليوم الحتفاالت  الربامجية  الشبكة  ضمن   التوايل 
من اليوم  حلقة  وشهدت   .2020 للدولة   الوطني 
مختلف من  الجامهري  من  شديداً  إقباالً   الربنامج 
خالد اإلعالمي  الربنامج  مقّدم  قام  كام   األعامر، 
الفائز يف مسابقة بإجراء عملية سحب   الجمييل 
طرحها يتم  والتي  االجتامعي  التواصل   مواقع 

 عىل منصة االنستغرام لحساب دوحة 360

"

يف القحطاين  ثامر  بن  سامل  اإلعالمي   استضاف 
من نخبة  خاطر  سعة  برنامج  من  اليوم   حلقة 
وشعرية فنية  أجواء  وسط  املميزين   الضيوف 
مواقع يف  املؤثر  جميلة  آل  حمد  وهم   مميزة 
واملصور والفنان  االجتامعي،   التواصل 
رايض والشاعر  العبيديل،  خليفة   الفوتوغرايف 
والكاتب األحول،  عبدالله  حمد  والشاعر   الهاجري، 
الربنامج وتخلل  السليطي.  حيي  بن   عبدالله 
التي الوطنية  والقصائد  األغاين  من   مجموعة 

أضفت جواً مميزاً عىل الربنامج

برنامج من  النهايئ  قبل  ما  مرحلة  أيام  أول   يف 
االبتدائية زكريت  مدرسة  تواجهت  وإنجاز   تحدي 
للبنات، االبتدائية  الكرعانة  مدرسة  مع   للبنات 
 ومدرسة قطر االبتدائية للبنات مع مدرسة نسيبة
 بنت كعب االبتدائية للبنات، ومتكنت مدرستا زكريت
الفوز من  للبنات  االبتدائية  وقطر  للبنات   االبتدائية 
 والتأهل للمرحلة النهائية من الربنامج. وعىل نحو
البنني  متصل ويف إطار تواصل منافسات مدارس 
القادسية مدرسة  الغد  يوم  حلقة  يف   تتواجه 
 النموذجية للبنني مع مدرسة سميسمة االبتدائية
الفنلندية القطرية  املدرسة  تواجه  كام   للبنني، 
الدولية مدرسة عبدالله بن تريك االبتدائية للبنني
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 قال سعادة السيد صالح بن غانم العيل ، وزير الثقافة والرياضة ، إن االحتفال باليوم الوطني للدولة يأيت لنجدد صلتنا العميقة بالوطن، ونستعيد العرب والقيم من اآلباء
 املؤسسني وعىل رأسهم املؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاين "طيب الله ثراه ."�وأوضح سعادته يف ترصيح لوكالة األنباء القطرية /قنا/ مبناسبة اليوم الوطني
 للدولة، أن شعار اليوم الوطني هذا العام "نحمدك يا ذا العرش "يعرب عن متسكنا بالقيم الثابتة لألجداد، فقد خاض القطريون عرب مراحل تاريخهم عدة تحديات وواجهوا
 الصعاب منذ معركة دامسة، ومرورا بوقائع مثل الحزم وخنور والوجبة وكساد اللؤلؤ، وحتى جائحة كورونا كوفيد19- وغريها من التحديات، ويف كل تحد تشبث القطريون
 باإلميان بالله وحمده وبالعلم والعمل، مؤكدا ان هذه املناسبة الوطنية فرصة لتعزيز القيم األصيلة التي نشأ وترىب عليها القطريون وآمنوا بها فنجحوا بفضلها يف

تحقيق التقدم لوطننا ومجتمعنا، وأثبتوا بالعزم والعمل جدارتهم بنيل العال

 اختتمت مساء اليوم فعاليات بطولة اليوم الوطني للصقور الرابعة (2020) والتي نظمتها جمعية القناص القطرية بدعم من اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني
البطولة، من  األخري  اليوم  وشهد  بالخور.  القراريص/  /أبا  ومنطقة   بسيلني  مرمي  صبخة  من  كل  يف  والرتاثية  الثقافية  للفعاليات  قطر  مركز  وبإرشاف   2020  للدولة 
 منافسات قوية يف نهايئ مسابقة الطلع خالل الفرتة الصباحية بصبخة مرمي بسيلني، باإلضافة إىل منافسات قوية يف مسابقات الدعو، والتي حطمت فيها الصقور

بعض التوقيتات

أخبارنا يف الصحف
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اختتام بطولة اليوم الوطني للصقور 2020 بتتويج جميع الفائزين

 وزير الثقافة والرياضة
اليوم الوطني فرصة الستحضار العرب والقيم من اآلباء املؤسسني

:



 وتضم الباقة الربامجية الخاصة باليوم الوطني عىل موقع «دوحة 360»، «4» برامج جديدة وهي: «تحدي وإنجاز»، وهو برنامج مسابقات يقدم لطالب املدارس ويحتوي
 عىل منافسات قوية بني الطالب من الجنسني، وهو من تقديم عادل المي. أما برنامج «استوديو الدوحة»، فهو من تقديم شايعة الفاضل وصباح الكواري، ويستضيف
 الربنامج مجموعة من الشخصيات املعروفة واملسؤولني بكافة قطاعات الدولة لتسليط الضوء عىل أهم اإلنجازات وأبرزها.�وفيام يتعلق بربنامج «360 وياك»، فيقدمه
مبختلف الجمهور  من  ملحوظاً  تفاعالً  الربنامج  ويشهد  الجمهور،  فيه  ويشارك  مبارشًة،  الهواء  عىل  يبث  مسابقات  برنامج  عن  عبارة  وهو  الجمييل،  خالد   اإلعالمي 
 أعامره.وأخرياً برنامج «ساعة خاطر»، وهو من تقديم سامل بن ثامر ويبث هذا الربنامج بالتعاون مع قناة الريان، ويستضيف الربنامج العديد من الشخصيات الفنية والشعراء

والفنانني التشكيليني

 تواصل اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة، شبكتها الربامجية لهذا العام، احتفاالً باليوم الوطني لدولة قطر، عرب أربعة برامج مبارشة تبث يومياً حتى يوم
 السبت املوافق 19 ديسمرب الجاري. وابتكرت اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني العديد من الربامج واملسابقات والندوات التاريخية والثقافية التي يتم بثّها عرب
 قناة "دوحة 360" ومنصاتها اإلعالمية، مبا يتناسب مع أهمية اليوم الوطني ومكانته، كمناسبة وطنية عزيزة عىل الجميع، وذلك عوضاً عن احتفاالت درب الساعي التي

أُلغيت هذا العام كإجراء احرتازي

أخبارنا يف الصحف

استوديوهات وفعاليات تجسد مشاعراالنتامء 

4

4

دوحة 360».. يتزين بحب الوطن

«



أجواء احتفاالتنا
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