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نشرة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة
الثالثاء  17 ديسمرب 2019

سعادة وزير الثقافة والرياضة يكرم رعاة اليوم الوطني

كــرم ســعادة صــاح بــن غانــم العلــي رئيــس اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة، 
وزير الثقافة والرياضة، الجهات والمؤسســات والشــركات الراعية لفعاليات اليوم الوطني 2019. 
وجــاء التكريــم انعكاســا لرؤيــة اللجنــة المنظمــة والمتمثلــة فــي تعزيــز الــوالء والتكاتــف والوحــدة 
واالعتــزاز بالهويــة الوطنيــة لدولــة قطــر. مــن جهتهــا قالت المؤسســات الراعية إن الوطن يســتحق 
بــذل الغالــي والنفيــس مــن أجــل رفعتــه وتطــوره. هــذا واســتلهمت اللجنــة المنظمــة أســماء فئــات 
الرعايــة مــن الحيــاة التراثيــة والثقافيــة واالقتصاديــة للشــعب القطــري قبــل مرحلــة النفــط ، حيــث 
 لمهــن البحــارة علــى ظهــر ســفن الغــوص، وهــذه الفئــات هــي الداعــم 

ً
صنفــت هــذه الجهــات وفقــا

والســردال والســيب والغيــص والنوخــذة والناقــل.  



عمر بن الخطاب واألرقم تسيطران على عد القصيد 

سعادة وزير الثقافة والرياضة يزور درب الساعي برفقة رئيس
 إكسون موبيل

وســط  التعليمــي  للقطــاع  التابعــة  القصيــد  عــد  فعاليــة  اختتمــت 
أجــواء تنافســية كبيــرة وأداء نــال إعجــاب الحاضريــن. ففــي منافســات 
البنيــن فــاز الطالــب تركــي الهاجــري مــن مدرســة عمــر بــن الخطــاب 
االبتدائيــة الثانيــة بالمركــز األول بينمــا حصــل الطالــب عايــض العذبــي 
مــن مدرســة علــي بــن عبــد اللــه علــى المركــز الثانــي, وجــاء الطالــب 
مبــارك القحطانــي مــن مدرســة عمــر بــن الخطــاب فــي المركــز الثالــث. 
أمــا فــي منافســات الطالبــات ففــازت الطالبــة آمنــة العمــادي مــن 
أكاديميــة األرقــم بالمركــز األول بينمــا حلــت بدريــة العبــد اللــه مــن 
مدرســة الوكــرة فــي المركــز الثانــي وحصلــت الطالبة مليحة الشــمري 
مــن مدرســة النهضــة علــى المركــز الثالــث. يذكــر أن الطــاب المتأهليــن 
للمرحلــة النهائيــة يتــم اختيارهــم وفقــا ل6 معاييــر أساســية وهــي 
نبــرة الصــوت ولغــة الجســد ومخــارج الحــروف وســامة اللغــة والحضــور 
أمــام الجمهــور. كمــا يذكــر أن هــدف الفعاليــة هــو الحفــاظ علــى 

المــوروث الشــعبي إحيــاء لذكــرى شــعراء دولــة قطــر. 

زار ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم العلــي رئيــس اللجنــة المنظمــة 
الحتفــاالت اليــوم الوطنــي، وزيــر الثقافــة والرياضــة القطــري برفقــة 
الســيد أنــدرو ســوايغر نائــب رئيــس شــركة إكســون موبيــل فعاليــات 
تحــت شــعار  تأتــي  العــام  الســاعي.  ويذكــر أن فعاليــات هــذا  درب 
المعالــي كايــدة وهــي كلمــات مســتوحاه مــن قصيــدة للمؤســس 

الشــيخ جاســم بــن محّمــد بــن ثانــي رحمــه اللــه. 

الذوادي يشيد بفعاليات درب الساعي 

زار الســيد حســن الــذوادي األميــن العــام للجنــة اللعليــا للمشــاريع 
واإلرث فعاليــة اللجنــة فــي درب الســاعي, وقــال الــذوادي إن درب 
الســاعي يشــهد إقبــاال مــن المواطنيــن والمقيميــن تــزداد وتيرتــه كل 
عــام, كمــا أشــاد بجهــود اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت درب الســاعي, 
وأوضــح الــذوادي أن مــن بيــن أهــداف فعاليــة اللجنة العليا للمشــاريع 
واإلرث هــو  تقديــم معلومــات عــن أهــم المشــاريع التــي قامــت بهــا 

اللجنــة وآخــر التطــورات المتعلقــة بــكأس العالــم 2022. 

السردالالداعم



اللجنة األمنية تضع اللمسات األخيرة على المسير الوطني 

كلية الشرطة تشارك الزوار في تدريبات أمنية وتثقيفية

نظمــت اللجنــة األمنيــة لفعاليــات اليــوم الوطنــي مؤتمــرا صحفيــا 

بشــأن المســير الوطنــي علــى كورنيــش الدوحــة. وقــال العميــد 

علــي العذبــة رئيــس اللجنــة األمنيــة إن المســير ســيبدأ عنــد تمــام 

التاســعة والنصــف مــن صبــاح األربعــاء. وأضــاف أن اللجنــة وفــرت 

16 موقفــا للســيارات الخاصــة يتوجــه منهــا الجمهــور عبــر وســائل 

النقــل المخصصــة إلــى مــكان االحتفــال والعــودة منــه. كمــا قــال 

للتوجــه  الدوحــة  اســتخدام متــرو  الجمهــور  بإمــكان  إن  العذبــة 

إلــى نقــاط التجمــع والدخــول إلــى منطقــة الفعاليــات. 

تهــدف كليــة الشــرطة عبــر مشــاركتها فــي احتفــاالت درب الســاعي  
إلــى تعزيــز معانــي االعتــزاز والــوالء لوطننــا الغالــي ولحضــرة صاحب 
الســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي. كمــا 
المواطنيــن  بيــن  الشــعبي  التكاتــف  إظهــار مامــح  إلــى  تهــدف 
والمقيميــن, فضــا عــن إيصــال رســالة ســامية مرتبطــة بأهميــة 
أمــن دولــة قطــر. هــذا وتقــدم الكليــة عديــد األنشــطة والفعاليــات 
للزائريــن ومــن بينهــا تدريــب النشء علــى االنضباط وااللتــزام واجتياز 
العقبــات. وكذلــك تتضمــن فعاليــة الكليــة معرضــا صوريــا لجميــع 
الفعاليــات واألحــداث والــدورات التي نظمتها الكلية منذ تأسيســها 

الغيصالنوخذة

الخيال علي المسلم يحصد ذهبية "المسيلة"

تحــت رعايــة ســعادة صــاح بــن غانــم العلي رئيس اللجنــة المنظمة 
الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة، وزيــر الثقافــة والرياضــة نظــم 
نادي الفروســية ســباق "المســيلة" الذي شــارك فيه المواطنون 
باللبــاس التراثــي احتفــاال باليــوم الوطنــي للبــاد. وقــد فــاز الخيــال 
علــي المســلم بالمركــز األول مــع جــواده "الفخامــة" بينمــا حصــل 
الخيــال متعــب المــري علــى المركــز الثانــي بالجــواد "رهيبــة" وحــل 
عبــد الرحمــن الهاجــري ثالثــا بالجــواد "آمــال" بينمــا جــاء الخيــال عبــد 
اللــه اليافعــي فــي المركــز الرابــع بالجــواد "مقــدم". وقــد تنوعــت 

الجوائــز بيــن الماليــة منهــا والماديــة بالســيارات الثمينــة. 



عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني



رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

مطر خفيف

حالة الطقس

24
أوقات الصالة

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر
 4:5111:302:274:496:19 اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفترة المسائية - نساء

الفترة الصباحية - عائالت

من 3:30 إلى 10:00

من 9:00 إلى 1:00

ً
فعاليات غدا

نهائي فعالية لمراداة

رفع العلمالمسير الوطني

ميدان الحواجز

فعالية المسير

التعريف بالعلم األولمبي

معرض الكلية والمجلس

من 3:30 إلى 10:00
وزارة الدفاع

من 3:30 إلى 10:00م
جناح األكاديمية األولمبية القطرية

من 3:30 إلى 10:00
كلية الشرطة

من 7:00 إلى 8:30م 
مسرح درب الساعي

٩:30 ص
كورنيش

6:30م
ساحة درب الساعي

6:30م
ساحة درب الساعي

المقولة التاريخية: 

دعو الطير
4:30م
المقطر

qatar.qand.qatarndqatar

" اسمحوا لي في هذه المناسبة ومن على 
هذه المنصة أن أعبر عن اعتزازي بشعبي 
القطري، ومعه المقيمين على أرض قطر 
من مختلف الجنسيات والثقافات.. ستبقى 

قطر كما عهدتموها كعبة للمضيوم" 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

كلمة سمو األمير أمام األمم المتحدة 

فعاليات اليوم


