
علوم
درب الساعي

نشرة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة
األربعاء  18 ديسمرب 2019

صاحب السمو أمير البالد المفدى يشارك في عرضة هل قطر
شــارك حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى، أمــس الثالثــاء 
فــي عرضــة "هــل قطــر"، أمــام الســاحة الخارجيــة للديــوان األميري احتفــاال باليوم الوطنــي للدولة. 
كمــا شــارك ســمو الشــيخ جاســم بــن حمــد آل ثانــي الممثــل الشــخصي لســمو األميــر فــي العرضــة، 
وكذلــك شــارك ســمو الشــيخ عبداللــه بــن خليفــة آل ثانــي، وســمو الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل 

ثانــي. فضــال عــن عــدد مــن أصحــاب الســعادة الشــيوخ والــوزراء واألعيــان وجمــع مــن المواطنيــن.



مدرسة جويرية بنت الحارث االبتدائية للبنات تفوز بالمركز األول 
في "لمراداة"

رئيس نادي قطر يزور درب الساعي

اختتمت فعالية لمراداة على مســرح درب الســاعي وســط حضور كبير 

تفاعــل مــع األداء المبهــر "لبناتنــا" وقــد فــازت مدرســة بالمركــز األول 

مدرســة جويريــة بنــت الحــارث االبتدائيــة للبنــات بينمــا حصلــت مدرســة 

علــى المركــز الثانــي مدرســة الكرعانة االبتدائية للبنات وحلت مدرســة 

فــي المركــز الثالــث مدرســة الخوارزمــي االبتدائيــة للبنــات وقــد أشــاد 

الجمهــور الحاضــر بــأداء الطالبــات الــذي عكــس براعتهــن الفائقــة فــي 

تأديــة الرقصــات الشــعبية. كمــا أثنــت لجنــة التحكيــم علــى مســتوى 

الطالبــات المتميــز فــي هــذه المســابقة. 

زار ســعادة الشــيخ جاســم بــن حمــد بــن ناصــر آل ثانــي رئيس نادي قطر 
فعاليــات درب الســاعي. وقــد أثنــى ســعاته علــى الفعاليــات وقــال إن 
توقيــت درب الســاعي كل عــام أصبــح بمثابــة عيــد لجميــع المواطنيــن 
والمقيميــن علــى أرض دولتنــا الحبيبــة. كمــا قــال إن فعاليــات درب 
الســاعي التــي وصفهــا بالرائعــة تعكــس ثقافــة وحضــارة المجتمــع 
القطــري. وقــد وجــه آل ثانــي الشــكر للقائميــن علــى احتفــاالت اليــوم 

الوطنــي. 

النصع .. الرمي بأعيرة التاريخ 

درب  لــزوار  النصــع  فعاليــة  تتيــح  متخصصيــن  مدربيــن  إشــراف  تحــت 

الســاعي الفرصــة للزائريــن لتجربــة لعبــة الرمايــة أو مــا تعــرق قديمــا 

بمصطلــح النصــع. والنصــع حســب العارفيــن بهــا هــي لعبــة قديمــة 

تقــام فــي المناســبات الســيما األعــراس، ويتبــارى فيهــا  المشــاركون 

علــى إصابــة الهــدف بأقــل عــدد مــن الطلقــات

السردالالداعم



جناح تفاعلي لكلية المجتمع في درب الساعي

 ما هي الدزة؟؟

تشــارك كليــة المجتمــع فــي قطــر ضمــن فعاليــات خيمــة الدوحــة 

بــدرب الســاعي، بهــدف تعزيــز معانــي الــوالء واالنتمــاء بالهويــة 

الوطنيــة القطريــة. وتضــم بيــن جنباتهــا عديــد األنشــطة التفاعليــة 

تســتهدف النــشء، ومــن بيــن هــذه الفعاليــات، تطبيــق المهــن 

المحــاكاة  تقنيــة  علــى  التعــرف  للطــالب  يتيــح  الــذي  التفاعلــي 

الرقميــة لبعــٍض المهــن المتعلقــة بالتخصصــات الموجــودة فــي 

واألمــن  اللوجســتية  الخدمــات  إدارة  الســيما  المجتمــع  كليــة 

الســيبراني. 

هــي عبــارة عــن صــّرة كبيــرة تحملهــا الفتيــات بمناســبة زواج إحــدى 

ــات، وتحتــوي هــذه الصــرة علــى مالبــس العــروس وجهازهــا  الفتي

إلــى جانــب صــّرة صغيــرة بهــا ذهــب ومبالــغ ماليــة أخــرى. 

الغيصالنوخذة

إقبال كبير على فعالية وزارة التعليم

درب  فــي  العالــي  والتعليــم  التعليــم  وزارة  فعاليــات  تشــهد 

الســاعي إقبــاال مكثفــا مــن الزائريــن. وتقســم فعاليــة الــوزارة هــذا 

ــم  العــام لعــدة أجنحــة، مــن بينهــا إدارة المناهــج ومصــادر التعل

وقســم التعليــم اإللكترونــي، كمــا تقــدم الــوزارة أنشــطة عديــدة 

ــة قطــر 2030.  ــراز رؤيــة دول للزائريــن الســيما النــشء بهــدف إب



عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني



رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

مطر خفيف

حالة الطقس

22
أوقات الصالة

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر
 4:5111:302:284:496:19 اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفترة المسائية - عام

الفترة الصباحية - عام

من 3:30 إلى 10:00

من 9:00 إلى 1:00

ً
فعاليات غدا

المسير الوطني

الصقار الصغيرنهائي فعالية النصع

رفع العلم

سينما كورة تايم

فك وتركيب السالح

تجربة فحص الحقائب

6:30م
ساحة درب الساعي

 من 7:05 إلى 7:35م
وزارة الدفاع 

من 3:30 إلى 10:00م 
الهيئة العامة للجمارك 

 9:30 صباحا
 كورنيش الدوحة

7:00 إلى 8:30
النصع

7:00م
 المقطر

من 3:30 إلى 10:00م
وزارة الثقافة والرياضة

المقولة التاريخية: 

فعالية المسير
6:30م

 ساحة درب الساعي

qatar.qand.qatarndqatar

مع ثقتي بإدراككم النتمائكم وهويتكم العربية 

المسلمة فإنني أوصيكم بالمحافظة على 

قيمنا الثقافية والحضارية النابعة من ديننا 

وعروبتنا وانتمائتنا اإلنسانية. 

سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

فعاليات اليوم

https://twitter.com/NDQatar/status/1204321175339487232

