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نشرة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

تحت شعار إثراء الحوار وتمكين العقول

البيان وابن الهيثم يفوزان بالمراكز األولى في مناظرات قطر
اختتمــت فعاليــة مناظــرات قطــر التابعــة للقطــاع التعليمــي علــى مســرح درب الســاعي بمســتوى
فكــري وأطروحــات عالميــة تعكــس المســتوى الفكــري الكبيــر ألبنائنــا وبناتنــا .ففــي منافســات
البنيــن فــازت مدرســة ابــن الهيثــم االبتدائيــة للبنيــن بالمركــز األول ،بينما حلت أكاديميــة المها ثانيا،
وحصلــت مدرســة قطــر علــى المركــز الثالــث .أمــا فــي منافســات البنــات فحصــدت مدرســة البيــان
المركــز األول ،وجــاءت مدرســة خديجــة بنــت خويلــد ثانيــا ،وحلــت مدرســة الوكــرة االبتدائيــة ثالثــت.
مــن جهتهــا أشــادت الســيدة عائشــة النصــر رئيســة لجنــة التحكيــم فــي مناظــرات قطــر بمســتوى
جميــع المــدارس التــي شــاركت فــي الفعاليــة منــذ بدايتهــا.

رئيس جامعة قطر يزور فعالية الجامعة بدرب الساعي
زار الدكتــور حســن بــن راشــد الدرهــم رئيــس جامعــة قطــر خيمــة
الجامعــة فــي درب الســاعي ،وقــد أشــاد الدكتــور حســن بالجهــود
المبذولة في الفعالية .وتشارك جامعة قطر في احتفاالت درب
الســاعي بهــدف تعزيــز معانــي الــوالء والفخــر واالنتمــاء لوطننــا
الحبيــب .وتضــم الفعاليــة العديــد مــن األجنحــة بيــن جنباتهــا ،ومــن
بيــن هــذه األجنحــة جنــاح نــادي اإلعالم الذي يتيــح الفرصة للزائرين
للتعــرف أكثــر علــى النــادي وأنشــطته فــي المجــال اإلعالمــي.

السادة تشارك بلوحات فنية تجسد الماضي وذكراه
أمــام فعاليــة وزارة البلديــة والبيئة تأخذك األنظار إلى رســومات
فريدة من نوعها ،بأنامل قطرية تجسد الفنانة التشكيلية هيفاء
الســادة ماضــي اآلبــاء واألجــداد .وتقــول الســادة إن الهــدف مــن
رســوماتها هــو تعزيــز معانــي الــوالء واالنتمــاء بالهويــة القطريــة
وتقديــم معلومــات عــن بيئــة قطــر قديمــا ،وكذلــك تاريــخ قطــر
المذكــور فــي الصحــف العالميــة قبــل عشــرات الســنين.

وحدتنا عزنا وفخرنا  ...شعار مؤسسة قطر في درب الساعي

تهــدف مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع عبــر
مشــاركتها فــي احتفــاالت اليــوم الوطنــي إلــى إطــاق قــدرات
اإلنســان .ومــن بيــن المفاهيــم التــي رأت المؤسســة رغبــة فــي
تجســيدها للزائريــن ،مفهــوم « وحدتنــا عزنــا وفخرنــا» وهــو أمــر
يعكــس روح الوحــدة والحــس الجماعــي والصمــود والعزيمــة
التــي يتحلــى بهــا المجتمــع القطــري .وترتكــز كافــة األنشــطة
ّ
التــي تضطلــع بهــا المؤسســة علــى تعزيــز ثقافــة التميــز واالبتــكار
فــي المجتمــع القطــر ي وغــرس الطمــوح فــي أبنائــه لتحويــل
اقتصــاد دولــة قطــر إلــى اقتصــاد قائــم على المعرفــة عبر االرتقاء
بالقــدرات البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

الداعم

السردال

الرسم على األرتال الحربية ...قطريون يعيدون ذكرى مالحم
الوطن بألوان السالم
وســط درب الســاعي تعمــل مجموعــة مــن أبنــاء الوطــن مكونــة من
 7فنانيــن تشــكيليين علــى رســم رســومات ذات داللــة وطنيــة علــى
 7آليــات عســكرية قديمــة تعــود إلــى حقبــة الســتينات والســبعينات.
وقــال الســيد فهــد المعاضيــد رئيــس فعاليــة الفــن التشــكيلي إن
هــذه الرســومات تعكــس الهويــة القطريــة القديمــة ،وأوضــح أن
مــن بيــن هــذه الرســومات ،رســمة لســيف المؤســس الشــيخ جاســم
بــن محمــد بــن ثاني رحمــه اللــه ،وكذلــك أقــوال كتبت بالخــط العربي
لسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،وحضرة صاحب
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى ،وقــد
أكــد المعاضيــد أن الهــدف مــن الفعاليــة هــو تعزيــز معانــي الــوالء
واالنتمــاء بالهويــة الوطنيــة القطريــة.
مؤسسة الدوحة لألفالم تقدم خبرتها للزوار
تشــارك مؤسســة الدوحــة لألفــام فــي احتفــاالت درب الســاعي
بهــدف دعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة  .2030وتقدم المؤسســة عديد
الــورش الســيما صناعــة المحتوى وأساســيات تحريــك الصورة ،كما
أنهــا تتضمــن «اســتديو» لتعريــف الزائريــن بمراحــل إنتــاج األفــام
والمعــدات التــي تســتخدم فــي هــذا الشــأن.

قطر الخيرية تشارك بمجموعة متميزة من الفعاليات التوعوية

تقــدم مؤسســة قطــر الخيريــة مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات
لزائــري درب الســاعي ،وتهــدف المؤسســة عبــر هــذه الفعاليــات
إلــى تعزيــز قيــم الــوالء واالنتمــاء للدولــة وكذلــك قيــم العطــاء
والتطــوع فــي العمــل اإلنســاني .كمــا أن المؤسســة تقــدم
للزائريــن معلومــات عــن المســاعدات القطريــة فــي مجالــي
التنميــة واإلغاثــة .هــذا ويمكــن للزائريــن معايشــة تجربــة العطــاء
عــن قــرب ،وذلــك عبــر تقنيــة الواقــع المعــزز للبلــدان والمناطــق
التــي تعمــل فيهــا المؤسســة.

النوخذة

الغيص

عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني

هل تعرف خزانة الحلول

“ثمة إجماع فكري في العالم،
أنتم جزء منه ،على أن التعليم
هو خزانة الحلول”
الشيخة موزا بنت ناصر

فعاليات اليوم

نهائي عد القصيد

المصنع الصغير

حرب الليزر

ركن األطفال التفاعلي

من  7:00إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

من  3:30إلى 10:00
جناح وزارة التجارة والصناعة

من  3:30إلى 10:00م
كلية الشرطة

من  3:30إلى 10:00م
قطر الخيرية

ً
فعاليات غدا

رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

نهائي فعالية لمراداة

عروض الكالب

العكاس

العزبة

من  7:00إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

من  3:30إلى 10:00م
وزارة الداخلية

من  3:30إلى 10:00م
البدع

من  3:30إلى 10:00
العزبة

الفترة الصباحية  -عائالت

أوقات الصالة

من  9:00إلى 1:00

الفترة المسائية  -عام
من  3:30إلى 10:00

اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات
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