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نشرة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة
الجمعة  20 ديسمرب 2019

ومنافسات قوية بين جميع المشاركين

على خطى األولين .. اختتام فعالية النصع على مسرح درب الساعي

اختتــم فــي مســرح درب الســاعي فعاليــة النصــع التابعــة للقطــاع التعليمــي وســط مشــاركة قويــة 
مــن جميــع الطــاب والطالبــات المشــاركة، ففــي منافســات البنيــن االبتدائيــة فــاز الطالــب عبــد اللــه 
الدوســري بالمركــز األول بينمــا حصــل الطالــب زايــد النعيمــي علــى المركــز الثانــي وحــل الطالــب 
ســعيد األحبابــي ثالثــا، وفــي منافســات المــدارس  اإلعداديــة فــاز الطالب عبد اللــه البريدي بالمركز 
األول وحصــل محمــد المطاوعــة علــى المركــز الثانــي بينمــا حــل محمــد العذبــة فــي المركــز  الثالــث. 
وفــي منافســات المــدارس الثانويــة فــاز الطالــب عمــر النعيمــي بالمركــز األول وجــاء فهــد المــري 
فــي المركــز  الثانــي بينمــا حصــل ناصــر المــري علــى المركــز  الثالــث. هــذا وتهــدف فعاليــة النصــع 

إلــى المحافظــة علــى الهويــة والتــراث القطرييــن. 



ليس للشباب وحدهم النصع للفتيات أيضا.. 

النعيمي يفوز بشوط القمم 

قدمــت بناتنــا المشــاركات فــي فعاليــة النصــع مســتوى وأداء مميــزا 
المجــاالت. ففــي  فــي جميــع  القطريــة  الفتــاة  تفــوق  علــى  برهــن 
منافســات المــدارس االبتدائيــة فــازت الرامية فاتن حمــد بالمركز األول 
بينمــا حصلــت الراميــة عائشــة العطيــة علــى المركــز الثانــي وجــاءت 
ــا. أمــا فــي منافســات المــدارس اإلعداديــة فــازت  نايلــة األحبابــي ثالث
الطالبــة أمينــة ناصــر بالمركــز األول وحصلــت مشــاعل العبيدلــي علــى 
المركــز الثانــي وحلــت الراميــة نــور البوعينيــن ثالثــا. وفــي منافســات 
األول  بالمركــز  الســبيعي  مهــا  الراميــة  فــازت  الثانويــة  المــدارس 
الثانــي والطالبــة عائشــة مــرزوق  والراميــة فاطــة ســعيد بالمركــز 

بالمركــز الثالــث. 

فــاز الرامــي عمــر النعيمــي بشــوط القمــم، وهــي منافســة نظمتهــا 
فعاليــة النصــع بيــن الرمــاة األوائــل الفائزيــن فــي منافســات النصــع 
النعيمــي  مثــل  وقــد  والثانويــة.   واإلعداديــة  االبتدائيــة  للمــدارس 
المــدارس الثانويــة المشــاركة فــي الفعاليــة، وقد شــهدت المنافســة 

تفاعــا جماهيريــا كبيــرا  لمــا شــاهدوه مــن مســتوى متميــزا. 

السفير الياباني يزور درب الساعي

الســاعي،  أوتســوكا درب  سييتشــي  اليابانــي  الســفير  ســعادة  زار 
وقــد تجــول ســعادته فــي عــدد مــن الخيــم والفعاليــات الموجــودة 
فــي الــدرب، كمــا جــرب ســعادته تقنيــة الواقــع االفتراضــي فــي إحــدى 

فعاليــات خيمــة الدوحــة. 

السردالالداعم



فعاليات مبتكرة في جناح وزارة التجارة والصناعة

رئيس فعالية النادي العلمي القطري: هدفنا تعزيز الهوية 
القطرية

تشــارك وزارة التجــارة والصناعــة فــي احتفــاالت اليــوم الوطنــي 
برنامــج  ويتضمــن  المنوعــة،  والبرامــج  الفعاليــات  مــن  بالعديــد 
فعاليــات الــوزارة عــددا مــن الفعاليــات واألنشــطة المبتكــرة والتــي 
تعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة والمتطــورة، إلــى جانــب تقديــم 
برامــج ومســابقات مختلفــة تســتهدف جميــع الفئــات العمريــة، مــع 
التركيــز علــى فئــة األطفــال، بهدف تســليط الضوء بصــورة أكبر على 
قطاعــات الــوزارة الثاثــة وهــي شــؤون التجــارة، والصناعــة ، وحماية 
المســتهلك، بمــا يحقــق أهــداف الــوزارة ويتوافــق مــع رؤيــة اليــوم 

الوطنــي.

تشــهد فعاليــة النــادي العلمــي القطــري إقباال مكثفــا من جمهور 

درب الســاعي الســيما النــشء، وقــال الشــيخ علــي بــن جبــر آل ثانــي 

رئيــس الفعاليــة إن الهــدف منهــا هــو  تعزيــز الهويــة القطريــة، 

وتعليــم األطفــال بشــكل تفاعلــي عــن العلوم المختلفة. كمــا أضاف 

آل ثاني أن النادي يقدم مسابقات تفاعلية للزائرين وأوضح أن من 

بيــن هــذه المســابقات ، مســابقة توصيــل التــروس لألطفــال للتعــرف 

علــى مناطــق دولــة قطــر مــن شــمالها إلــى جنوبهــا.

الغيصالنوخذة

عش كأنك كيميائي 

ال حيــاة دون الكيميائييــن.. هكــذا هــو الحــال حيــن تــزور جنــاح قســم 
الكيميــاء وعلــوم األرض التابــع لكليــة العلــوم واآلداب فــي جامعــة 
ــاح يســتطيع زائريــن درب الســاعي التعــرف  ــات الجن قطــر. فبيــن جنب
علــى أهميــة الكيميــاء ووجودها في تفاصيل حياتنا بشــكل دقيق. 
ويقــدم الجنــاح عديــد التجــارب الكيميائية الممتعة لألطفــال. وقالت 
المشــاركة فاطمــة يونــس إن هــدف الجنــاح هــو اســتقطاب خريجــي 
المــدارس الثانويــة وكذلــك األطفــال لتقديــم معلومــات لهــم عــن 
تخصــص الكيميــاء فــي جامعــة قطــر، كمــا أكــدت أن جميــع التجــارب 

الكيميائيــة الموجــودة فــي الجنــاح آمنــة بشــكل تــام.



عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني



صحو إلى غائم جزئيا

حالة الطقس

22
أوقات الصالة

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر
 4:5311:312:294:506:20 اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفترة المسائية - عام
من 2:00 إلى 11:00

سيف البدعرفع العلمإعالمي المستقبل
6:30م 

ساحة درب الساعي
من 3:30 إلى 10:00م

البدع
من 7 إلى 8:30م 

مسرح درب الساعي

المقولة التاريخية: 

لمسير
6:30م 

ساحة درب الساعي

qatar.qand.qatarndqatar

" هدفنا تحقيق خارطة الطريق التي وضعها 

سيدي حضرة صاحب السمو للدبلوماسية 

القطرية السيما المتعلقة بالدور القطري في 

الوساطة وحل النزاعات" 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

فعاليات اليوم

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

