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 أقيم صباح اليوم عىل كورنيش الدوحة الدوحة مسري اليوم الوطني للدولة 2020، وسط أجواء احرتازية وتدابري وقائية يف ظل جائحة كورونا -كوفيد -19. وشهد
 املسري الوطني حضور حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى، وصاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين. كام شهد
 املسري حضور عدد من كبار رجال الدولة واملسؤولني عىل رأسهم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاين املمثل الشخيص لسمو األمري، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة
 آل ثاين، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاين، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاين، ومعايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاين رئيس مجلس الوزراء
 ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.  كام شهد حضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء
 املجلس، باإلضافة إىل عدد من أصحاب السعادة ضيوف البالد، ومنهم سعادة الفريق غريغوري غيو قائد القيادة الجوية املركزية األمريكية.  وشهده كذلك عدد من
 قادة األفرع والوحدات وكبار ضباط القوات املسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إىل األعيان وأرس القطاع الصحي والجهات املشاركة.  بدأ املسري بعزف النشيد الوطني
 لدولة قطر وتاله إطالق 18 طلقة مدفعية احتفاالً باليوم الوطني للدولة. وشهد املسري وألول مرة مشاركة "الجيش األبيض" املكون األطباء واملمرضني وموظفي
 الهالل األحمر واملتطوعني تقديراً ملجهوداتهم يف التصدي لجائحة كورونا -كوفيد -19.  بعد ذلك قام مشاة القوات املسلحة بعرض مجموعة العلم املكونة من
 1000 عسكري، تالهم طابور القوات الربية وطابور القوات الجوية، وطابور القوات البحرية وآليات حاملة الجنود ومشاة وهرولة القوات الخاصة املشرتكة والرشطة
 العسكرية وقوة اإلسناد العامة والحرس األمريي، مع دخول اآلليات واملدرعات وطالئع اإلسقاط املظيل.  تال ذلك عرض املشاة الذي بدأت به فرق وزارة الداخلية
 والدفاع املدين باستعراض شمل آليات طابور أمن املنشآت والرشطة العسكرية وقوات الفزعة، ثم تاله استعراض قوة األمن الداخيل مع دخول اآلليات والفصائل
ومنظومات اإلرهاب  مكافحة  وآليات  العسكرية  الرشطة  وآليات  الجوي  الدفاع  ومنظومات  والدبابات  املدرعات  من  املسلحة  القوات  وآليات  املختلفة،   العسكرية 
بأحدث القتالية املجهزة  القطرية والسفن والزوارق  األمريية  البحرية  للقوات  التابعة  الرسيعة  البحرية  القطع  اإللكرتونية، ومجموعة  والحرب  العسكرية   االتصاالت 
 املنظومات الدفاعية والهجومية. واختتم املسري بدخول مجموعة الخيالة والهجانة، وعرض جوي ألنواع متعددة من طائرات الرافال /العاديات/ ومقاتالت املرياج
املقاتلة الحربية  الطائرات  إىل  باإلضافة  /الذاريات/،  والتايفون  /أبابيل/   15 أف  و  /سجيل/  األباتيش  والهليكوبرت  والهجومية  الدفاعية  املهام  متعددة   /سنيرب/ 

 والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن والطائرات االستعراضية

 شارك "الجيش األبيض" من أطباء وكادر مترييض يف املسري الوطني خالل اليوم الوطني للدولة 18 ديسمرب، وذلك تقديراً وعرفاناً بدورهم يف مواجهة فريوس
 كورونا "كوفيد 19". وتقدم املسرية وألول مرة الجيش األبيض املكون من األطباء واملمرضني مبؤسسة حمد الطبية والهالل األحمر واملتطوعني الذين عملوا يف
 مكافحة انتشار فريوس كورونا، وجاء تقدمهم املسرية تقديرا ملا قاموا به من جهود للحد من انتشار الوباء، وقدمت القوات املسلحة لهم نشيدا ملحنا تكرميا لهم

وعرفانا مبا قدموه من خدمة أثناء هذه الجائحة. وقام حرضة صاحب السمو األمري املفدى بتحية الجيش األبيض بالوقوف والتصفيق لهم من املنصة
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 يف مشهد الفت يعرب عن الوفاء واالنتامء،حرص حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى،عىل تحية أبناء شعبه  من املواطنني واملقيمني
 املرصح لهم وفق االجراءات املتبعة الذين حرضوا منذ الصباح الباكر ملشاهدة املسري الوطني واالحتفال باليوم الوطني الغايل عىل قلوبنا جميعاً. وترّجل صاحب
 السمو أمري البالد املفدى من املنصة الرئيسية بعد انتهاء املسري الوطني، لتحية الجامهري، وحرص سموه عىل التلويح لهم، وسط فرحة عارمة من املواطنني
 واملقيمني الذين حرصوا عىل التقاط الصور التذكارية لهذه اللحظة العظيمة التي تربز أسمى معاين الوالء واالنتامء والفخر واالعتزاز بني القائد وشعبه وكل من

يستظل بسامء هذا الوطن الغايل. وتأيت احتفاالت هذا العام يف ظروف استثنائية  بسبب جائحة كورونا وسط االجراءات الوقائية واالحرتازية املتبعة داخل الدولة

وسط االجراءات االحرتازية
صاحب السمو يرتجل لتحية أبناء شعبه الويف خالل املسري الوطني 

 احتفلت دولة قطر، اليوم الجمعة، بالعيد الوطني للبالد الذي يصادف الـ18 من ديسمرب/ كانون األول. وشهد أمري قطر، الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، املسري الوطني،
 الذي أقيم صباحاً عىل كورنيش الدوحة، تقدمه ألول مرة، "الجيش األبيض" الذي ضم كوكبة من األطباء العاملني يف القطاع الطبي، تكرمياً لهؤالء الذين مثلوا خط
 الدفاع األول يف مواجهة فريوس كورونا. وهنأ أمري قطر، الشعب يف هذه املناسبة، وقال يف تغريدة عىل حسابه يف "تويرت"، "يف الیوم الوطني لبلدنا، أبارك
 لشعبنا هذه املناسبة التي تأيت يف عام من التحديات لكنها شاهدة عىل مسرية حافلة بالعطاء واملنجزات التي تحققت عرب األجيال وعىل كل الصعد، وجعلت من

قطر واحة استقرار وتطور ورخاء. فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق املزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا

اليوم الوطني القطري
"تكريم "الجيش األبيض 

"

أخبارنا يف الصحف
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 عكس املسري الوطني التي قامت بتنفيذه القوات املسلحة واألجهزة األمنية بالدولة الجاهزية العالية والقوة الضاربة التي متتلكها من أحدث اآلليات واملعدات التي
 متتاز بالتكنولوجيا الحديثة والقدرة عىل تنفيذ املهام باإلضافة إىل األفراد املدربني عىل تحقيق املهام املكلفني بها من حامية البالد وحفظ األمن. وشهد املسري
 الوطني عىل التناغم التام يف العمليات والتدريب بني القوات املسلحة مبختلف أفرعها ووزارة الداخلية وقوة لخويا عىل تنفيذ املهام باحرتافية لرتسم لوحة

الفداء واالنتامء كقوات واحدة، بعقيدة واحدة وهدف واحد هو الحفاظ عىل أمن البالد وسالمتها

املسري الوطني
عروض احرتافية تعكس الجاهزية العالية والقوة الضاربة

للقوات املسلحة واألجهزة األمنية 

His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-�ani, His Highness the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa al-�ani and other dignitaries 
attended the national day parade as Qatar celebrated the glorious occasion with  an awesome display of national unity and military might. �e event 
that  followed strict Covid-19 protocols was also attended by several dignitaries and special invitees. �e healthcare warriors who are at the forefront 
of the fight  against Covid- 19,  were honoured on the occasion as they marched ahead of the military parade and they were applauded by the  His 
Highness Amir as well as His Highness  the Father Amir. 

National unity, 
patriotic fervour mark National Day celebrations
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