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نشرة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة الثالثاء 14 ديسمبر 2020



     يعتــرب "اســتوديو الدوحــة " مــن ضمــن شــبكة الربامــج، التــي يــأيت 
إطالقهــا مبناســبة احتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة 2020، الربنامــج مــن 
تقديــم اإلعالمــي صبــاح الكــواري واإلعالميــة شــايعة الفاضــل كــا يقــدم 
فقــرة درب الســاعي اإلعالمــي أحمــد املالــي واإلعالمية حصة الســويدي، 
ويتّســم الربنامــج بالحضــور الوطنــّي البــارز الــذي يعــّزز لــدى الجميــع تلــك 
الــروح الوطنيّــة، التــي يجســدها تالحــم أبنــاء املجتمــع، فضــالً عــا يعكســه 
هــذا الربنامــج مــن تعزيــز للهويّــة الوطنيــة، بــكّل مــا تحملــه مــن مكّونــات، 
ــة  ــرّد والخصوصيّ ــم بالتف ــي تتس ــة، الت ــخصيّة القطري ــا الش ويف مقدمته
ــن  ــه م ــا يحمل ــكل م ــايض، ب ــة امل ــج أصال ــس الربنام ــا يعك ــن. ك ــرب الزم ع
ــن  ــم م ــطّره حياته ــا تس ــكل م ــن، ب ــّر األول ــتحرض ِس ــموخ، ليس ــة وش عراق
فخــر واعتــزاز مبــا كانــوا عليــه، ليكــون ماثــالً أمــام الجيــل الحــايل، واألجيــال 
ــاة "دوحــة 360"،  ــّث الربنامــج عــى ثــالث فقــرات عــرب قن القادمــة. ويتــم ب

ــرض 14/12/2020  ــخ الع ــة. تاري ــة املختلف ــا اإلعالميّ ومنّصاته

      برنامــج مســابقات وتقديــم جوائــز، مــن تقديــم اإلعالمــي خالــد الجمييل، 
يطــرح املقــّدم مــن خــالل حلقــات الربنامــج مجموعــة أســئلة عــى املتّصلن 
واملتابعــن مبــارشة عــرب قنــاة دوحــة 360، ومنّصاتهــا اإلعالميـّـة املختلفة، 
بهــدف التفاعــل مــع الجمهــور، وتلّقــي ردودهــم حــول األســئلة التــي يتــّم 

طرحهــا مــن خــالل الربنامــج.
والربنامــج يهــدف إىل ترســيخ قيم التفاعــل واإليجابية بن أفــراد املجتمع، 
ويقــدِّم مجموعــة مــن املعلومــات املتعلّقــة بالتاريــخ والــراث القطــري، 
مــا يعــّزز قيــم التنافــس بصــورة إبداعيــة دعــاً للهويــة الوطنيــة األصيلة، 
ــلّط  ــي تس ــة الت ــئلة املطروح ــالل األس ــن خ ــي م ــة والوع ــز املعرف وتعزي

الضــوء عــى أحــداث مهّمــة يف البلــد والعــامل. 
تاريخ العرض 14/12/2020 الساعة

       برنامــج مســابقات تفاعــيّل ثقــايّف شــبايّب، مــن تقديم عــادل المي الدهيم 
ــث عــى الهــواء مبــارشًة ويتنافــس مــن  يتكــون الربنامــج مــن عــّدة حلقــات تُبَ
خاللهــا طــالب املــدارس، وهــو مــا يعــّزز لديهــم الحــّس الوطنــي، ويدعــم 
ــم  ــايف لديه ــي الثق ــة الوع ــن تنمي ــالً ع ــتقلّة، فض ــة املس ــخصيّة الوطنيّ الش
ــة الداعمــة للتفاعــل يف هــذا الشــأن. وقــد  مــن خــالل فكــرة الربنامــج الثقافيّ
ــة األوىل  ــة املرحل ــي للدول ــوم الوطن ــاالت الي ــة الحتف ــة املنظّم ــت اللجن أنه
مــن املســابقات وســيتم بثّهــا مــن خــالل الربنامــج الــذي ســيبدأ عرضــه بتاريــخ  

14/12/2020 الســاعة 
6:50-8:20 مساًء

       برنامــج يومــّي مبــارش مــن تقديــم اإلعالمــي ســامل بــن ثامــر القحطــاين، 
يســتضيف الربنامــج نخبــة مــن الضيــوف املميّزيــن املنّوعــن مــن الشــعراء 
والفنانــن واملمثلــن والرياضيــن ويتخلــل الربنامــج أغــاٍن وطنيّــة ولوحــات 
ــة، كــا يســتقبل الربنامــج اتصــاالت الجمهــور للمشــاركة يف عــّدة فقــرات  فنيّ

ــة.  متنوع
ــل،  ــع متفاع ــرازه كمجتم ــري وإب ــع القط ــة املجتم ــج أصال ــذا الربنام ــخ ه ويرّس
ــع  ــات املجتم ــة مكّون ــع كافّ ــي تجم ــة الت ــة املرابط ــروح االجتاعيّ ــوده ال تس

ــه.  ــة إىل بنائ ــم الرامي ــواغل حياته ــن، وش ــا الوط ــول قضاي ح
تاريخ العرض: 14/12/2020

برامجنا
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ــاة  ــرب قن ــا ع ــيتم بثّه ــي س ــة الت ــة والثقافي ــدوات التاريخي ــابقات والن ــج واملس ــن الربام ــد م ــة العدي ــام إقام ــذا الع ــهد ه يش
ــه،  ــي ومكانت ــوم الوطن ــة الي ــع أهمي ــب م ــا يتناس ــز، مب ــكل ممي ــا بش ــتنظم جميعه ــة، وس ــا اإلعالمي ــة 360« ومنصاته »دوح
كمناســبة وطنيــة عزيــزة عــى الجميــع. وتطلــق اللجنــة املنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة شــبكة برامجيــة جديــدة 
لهــذا العــام، تتمثــل يف أربعــة برامــج مبــارشة، عــرب قنــاة دوحــة 360 ومنصاتهــا اإلعالميــة، ابتــداء مــن اليــوم االثنــن، وحتــى 

ــمرب. ــبت 19 ديس الس

تُنظـّـم اللجنــة املنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة اليــوم، نــدوة بعنــوان »قطــر وتحديــات التأســيس«، وذلــك يف إطــار 
ــة الُكــربى التــي رســمت تاريــَخ قطــر.  االســتعداد الحتفــاالت اليــوم الوطنــّي للدولــة، والحــرص عــى ُمقاربــة األحــداث التاريخيّ
ــة التاريخيــة للفــرة مــن  ــارص، وذلــك مــن خــالل اســتعراض الحقب ــاول النــدوة جوانــب مــن تاريــخ قطــر الحديــث واملُع حيــث تتن
أوائــل القــرن التاســع عــر، وحتــى وقتنــا الحــايل. وتقــام النــدوة اليــوم وغــًدا يف مــرح قطــر الوطنــي. وتهــدف النــدوة 
مــن خــالل مجموعــة املوضوعــات واملناقشــات التــي ســتطرحها إىل تعميــق معرفتنــا بالتحديــات التــي واجهــت دولــة قطــر 
يف املرحلــة األوىل مــن التأســيس وانعكاســاتها املمتــدة عــى عرصنــا الحــايل، كــا تقــدم النــدوة قــراءة حديثــة للحــوادث 

التاريخيــة يف ضــوء املتغــرات املعــارصة.
وسيشــهد اليــوم األول مــن النــدوة تقديــم جلســتن، تتنــاول الجلســة األوىل تاريــخ قطــر يف فــرة مــن قبــل التأســيس، حيــث 
ســيُقّدم املُحــارض محمــد هــام فكــري يف الجــزء األول مــن الجلســة دراســة ببلوجرافيــة لحقبــة »الشــيخ جاســم بــن محمــد 
– مؤســس دولــة قطــر«، فيــا ســيكون الجــزء الثــاين مــن الجلســة بعنــوان »الشــيخ محمــد بــن ثــاين.. مالمــح الســرة ومعــامل 
املنجــز«، ويقدمهــا األســتاذ الدكتــور محمــد املحمــود الــدرويب. أمــا الجلســة الثانيــة ســتتناول حقبة قطــر يف فرة التأســيس، 
حيــث ســيقدم الدكتــور الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن غانــم آل ثــاين يف الجــزء األول مــن الجلســة ورقــة بعنــوان »أيــام يف تاريــخ 
قطــر.. األســباب والنتائــج«، فيــا ســيُقدم ســعادة الســيد خالــد بــن غانــم العــيل يف الجــزء الثــاين ورقة بعنــوان »اإلســراتيجية 

القطريــة يف ُمواجهــة التحديــات

"دوحة 360" تطلق 4 برامج جديدة احتفاء باليوم الوطني

استعراض األحداث التاريخية يف ضوء املتغريات املعارصة

يف ندوة تحت عنوان "قطر وتحديات التأسيس "



أخبارنا يف الصحف

شــهد يــوم أمــس، منافســات مثــرة يف مســابقات بطولــة اليــوم الوطنــي الرابعــة للصقــور )2020( والتــي تســتمر 
حتــى الســادس عــر مــن شــهر ديســمرب الجــاري، يف كل مــن صبخــة مرمــي بســيلن ومنطقــة أبــا القراريــص بالخــور.

ــن  ــم م ــة بدع ــاص القطري ــة القن ــا جمعي ــي تنظمه ــوالت الت ــم البط ــن أه ــور م ــي للصق ــوم الوطن ــة الي ــرب بطول وتعت
ــة 2020 وبــإرشاف مــن مركــز قطــر للفعاليــات الثقافيــة والراثيــة.  ــة املنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدول اللجن
وخــالل الفــرة الصباحيــة ليــوم أمــس، يف صبخــة مرمــي بســيلن، احتدمــت املنافســة يف تصفيــات مســابقة الطلــع 
بــن املشــاركن يف املجموعــات مــن 34 إىل 40، حيــث تأهــل 6 مشــاركن يف الــدور قبــل النهــايئ وهــم: نــارص خاتــم 

املعاضيــد، فريــق الشــقب )صقــران(، محمــد إبراهيــم املهنــدي، فريــق بــرزان وتــريك عبداللــه الــدورسي.
أمــا خــالل الفــرة املســائية، فقــد تابــع املشــاركون، واملشــاهدون عــى قنــاة )الــكأس 2(، أجــواء اإلثــارة والتحــدي بــن 
املتنافســن مبــارشة مــن منطقــة أبــا القراريــص بالخــور، يف مســابقات الدعــو يف فئــات مختلفــة، مــا بــن تصفيــات 
ونهائيــات. حيــث تــم إجــراء تصفيــات مســابقة الدعــو فئــة جــر شــاهن، وأســفرت النتائــج عــن تأهــل 10 صقاريــن وهــم: 
فريــق النخبــة )6 صقــور(، وســيطر عــى هــذه الفئــة، وعبداللــه عامــر الكعبــي، وأحمــد عبداللــه الخاطــر، وفريــق 

مســيمر، ثــم فريــق إلــزم

عــى طريــق كورنيــش الدوحــة يبــدو األمــر مختلفــاً عــن باقــي شــوارع الدولــة التــي تتزيــن بالعلــم القطــري "األدعــم 
"، حيــث تركيــب أنــواع مختلفــة مــن أدوات الزينــة واإلنــارة املمتــدة عــى طــول هــذا الطريــق الحيــوي الــذي يعتــرب مــن 
أجمــل شــوارع العاصمــة الدوحــة، وذلــك اســتعداداً الســتقبال أغــى املناســبات واحتفــاالت وعــروض املســر الوطنــي 

الــذي ســيقام خــالل اليــوم الوطنــي لبالدنــا الغاليــة قطــر.
وعملــت الجهــات املختصــة عــى تزيــن شــارع الكورنيــش بالكامــل، وتواصــل تركيــب املدرجــات وأدوات الزينــة، لتضيــف 
منظــراً خالبــاً ميتــاز بجالــه عــى طــول شــارع الكورنيــش املطــل عــى ميــاه الخليــج، وتقابلــه منطقــة األبــراج التــي تعــرب 

عــن تطــور وازدهــار وتقــدم قطــر يف شــتى املجــاالت.

احتدام املنافسة ببطولة اليوم الوطني

الكورنيش يتهيأ الستقبال أغىل املناسبات



أجواء احتفاالتنا


