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

سمو األمير يشهد مسير اليوم الوطني للدولة
شــهد حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى ،مســير اليــوم
الوطنــي للدولــة الــذي أقيــم علــى كورنيــش الدوحــة أمــس األربعــاء .كمــا شــهد المســير صاحــب
الســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي .وكذلــك ســعادة
الشــيخ عبــد العزيــز بــن خليفــة آل ثانــي ،وســمو الشــيخ جاســم بــن حمــد آل ثانــي الممثــل الشــخصي
لألميــر وســمو الشــيخ عبداللــه بــن خليفــة آل ثانــي ،وســمو الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل ثانــي
وســعادة الشــيخ جاســم بــن خليفــة آل ثانــي وعــدد مــن أصحــاب الســعادة الشــيوخ والــوزراء .كمــا
شــهد المســير عــدد مــن رؤســاء البعثــات الدبلوماســية فضــا عــن رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة
القــدم ،وســعادة الفريــق جوزيــف غاســتيال قائــد القــوات الجويــة األمريكيــة في القيــادة المركزية.

حضور الفت للمرأة القطرية على المقاتالت الجوية
شــهد المســير الوطنــي علــى كورنيــش الدوحــة حضــورا الفتــا للمــرأة
القطريــة ،فخــال العــروض الجويــة ظهــرت إحــدى الضابطــات علــى
متــن طائــرة عســكرية وهــي تقودهــا رفقــة زميــل لهــا .وقــد احتفــى
المغــردون بهــذه اللقطــة وأشــادوا باعتزازهــم بــدور ومكانــة المــرأة
القطريــة فــي خدمــة البــاد.

سمو الممثل الشخصي يشارك في عرضة هل قطر بساحة
الديوان األميري
شــارك ســمو الشــيخ جاســم بــن حمــد آل ثانــي الممثــل الشــخصي
لســمو األميــر فــي عرضــة هــل قطــر التــي أقيمــت فــي الســاحة
الخارجيــة للديــوان األميــري احتفــاال باليــوم الوطنــي للدولــة أمــس
األربعــاء .كمــا شــارك فــي العرضــة عــدد مــن أصحــاب الســعادة الشــيوخ
والــوزراء وجمــع غفيــر مــن المواطنيــن.

الكويت تشارك قطر فرحتها في درب الساعي
زار وفــد مــن مواطنــي دولــة الكويــت الشــقيقة احتفــاالت اليــوم
الوطني في درب الســاعي .وقد شــارك الوفد في المســير اليومي
قــرب ســاحة العلــم .وقــال الســيد أحمــد جمعة مســؤول التنســيق في
فريــق " القــادة الكويتــي" إن هــدف الزيــارة هــو مشــاركة دولــة قطــر
وشــعبها احتفاالتهــم وفرحتهــم باليــوم الوطنــي .وأضــاف أن أعضــاء
الفريــق قامــوا بتوزيــع األعــام الكويتيــة والقطريــة علــى الزائريــن
للتعبيــر عــن دعــم دولــة الكويــت لدولــة قطــر .كمــا وجــه جمعــة الشــكر
لجميــع لمنظمــي درب الســاعي علــى جهودهــم.

الداعم

السردال

فعاليات توعوية في مركز دعم الصحة السلوكية
تشــهد خيمــة الدوحــة مشــاركة مميــزة مــن مركــز دعــم الصحــة
الســلوكية ،حيــث يشــارك المركــز بجنــاح تفاعلــي توعــوي يحتــوي
علــى العديــد مــن األنشــطة المختلفــة التــي تناســب كافــة الفئــات
العمريــة .وتشــمل هــذه الفعاليــات ورش توعويــة لألطفــال ،فضــا
عــن ركــن آخــر للصحــة الســلوكية .وقــال الســيد راشــد محمــد الحمــده
النعيمــي المديــر العــام للمركــز إن المشــاركة فــي درب الســاعي
ً
تأتي إيمانا بأهمية المســؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق
كافــة مراكــز ومؤسســات المجتمــع المدني تجاه المجتمع القطري

هل سمعت بالقيس؟؟
هــي لعبــة شــعبية تراثيــة لألطفــال ،و هــي عبــارة عــن رســم
مربعــات علــى األرض ،ومــن ثــم يقفــز مــن فوقهــا األطفــال أو
يمــرون عليهــا.

المنتجات القطرية تزين سوق واقف.
تشــهد فعاليــة ســوق واقــف فــي درب الســاعي إقبــاال جماهيريــا
كبيــرا عليهــا ،ففــي الســوق الــذي يحمــل الطابــع التراثــي الشــعبي
توجــد العديــد مــن المتاجــر لبيــع منتجــات المشــاريع المحليــة لــرواد
األعمــال القطرييــن .ويهــدف الســوق لتعريــف المجتمــع بالمنتــج
ّ
المحلــي وتقديــم الدعــم لــه وتعزيــز المنافســة بيــن المشــاريع
الرياديــة والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة قطــر 2030فــي دعــم
ّ
القــدرات المتعلقــة بريــادة األعمــال.

النوخذة

الغيص

عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني

المقولة التاريخية:

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني احتفاال باليوم الوطني:

إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي ..كل

عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد

بألف خير بمناسبة اليوم الوطني .كل عام وقطر
أكثر منعة وقوة وازدهارا .أدام الله عليكم نعم
األمن والرخاء واالستقرار.

فعاليات اليوم

نهائي فعالية النصع

المرايا الذكية

العزبة

التوعية بالسالمة المنزلية

من  7إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

من  3:30إلى 10:00م
جناح هيئة المناطق الحرة

من  3:30إلى 10:00م
العزبة

من  3:30إلى 10:00م
وزارة الداخلية

ً
فعاليات غدا

رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

إعالمي المستقبل

رفع العلم

هداف ركالت الجزاء

خيالة الشقب

من  7:00إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

6:30م
ساحة درب الساعي

من  3:30إلى 10:00م
اللجنة العليا للمشاريع والإلرث

من  3:30إلى 10:00م
الشقب

الفترة الصباحية  -عائالت

أوقات الصالة

من  9:00إلى 1:00

الفترة المسائية  -عام

من  3:30إلى 10:00

اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفجر

الظهر

العصر
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11:32
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المغرب

4:49

العشاء

6:19
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