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نشرة يومية تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة
األحد 15 ديسمرب 2019

األجهزة األمنية تنتهي من االستعدادت 

بروفة ناجحة للمسير الوطني 

نفــذت القــوات المســلحة القطريــة وقــوات الحــرس األميــري وقــوة األمن الداخلي »لخويــا« ووزارة 
الداخليــة صبــاح الجمعــة علــى كورنيــش الدوحــة، بروفــة ناجحــة للمســير الوطنــي العســكري الــذي 
ســيقام صبــاح األربعــاء المقبــل فــي ذكــرى اليــوم الوطنــي بالدولــة. وقــد حضــر العــرض العســكري 
ســعادة الدكتــور خالــد بــن محمــد العطيــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع 
وســعادة الســيد صــالح بــن غانــم العلــي وزيــر الثقافــة والرياضــة ورئيــس اللجنــة العليــا لالحتفــاالت 
باليــوم الوطنــي، كذلــك ســعادة الفريــق ركــن طيــار غانــم بــن شــاهين الغانــم رئيــس أركان القــوات 
المســلحة، واللــواء الركــن طيــار مبــارك بــن محمــد الكميــت الخياريــن نائــب رئيــس األركان لشــؤون 
اإلدارة واإلمــداد, فضــال عــن عــدد مــن قــادة األفرع والوحدات بالقوات المســلحة. وقد حضر البروفة 

جمــع غفيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن فــي دولــة قطــر. 



سعادة وزير العدل يكرم المدارس المشاركة في سند قانوني 

رئيس سند قانوني: هدف الفعالية غرس قيم العدالة واحترام القانون 

كــرم وزيــر العــدل القطــري ســعادة الدكتــور عيســى الجفالــي 

النعيمــي المــدارس الفائــزة فــي فعاليــة ســند قانونــي التابعــة 

للقطــاع التعليمــي. ففــي منافســات مدارس البنين فازت مدرســة 

“ اقــرأ اإلنجليزيــة للبنيــن “ بالمركــز األول بينمــا حصلــت المدرســة 

منافســات  فــي  أمــا  الثانــي.  المركــز  علــى  الحديثــة  اإلنجليزيــة 

مــدارس البنــات فقــد فــازت مدرســة هاجــر االبتدائيــة بالمركــز األول 

وجــاءت مدرســة الكرعانــة ثانيــا. 

قــال رئيــس فعاليــة ســند قانونــي الشــيخ أحمــد بــن نــوح آل ثانــي 
إن الهــدف مــن الفعاليــة فــي موســمها الثانــي هــو غــرس قيــم 
نفــوس  فــي  القانــون  ســيادة  واحتــرام  والمســاواة  العدالــة 
النــشء, فضــال عــن ثقــل مواهبهــم ومهاراتهــم إلتاحــة الفرصــة 
لهــم للمعرفــة أكثــر عــن القانــون بفروعــه الكثيــرة. كمــا أشــاد 
ســعادة الشــيخ أحمــد بمســتوى جميــع المشــاركين وأعــرب عــن 
أملــه فــي تقديــم مزيــد مــن األجيــال القــادرة علــى خدمــة الوطــن 

فــي المجــال القانونــي خــالل المســتقبل القريــب. 

وزير العدل القطري: سند قانوني تقدم كوادر واعدة لخدمة الدولة

أثنــى وزيــر العــدل القطــري ســعادة الدكتــور عيســى الجفالــي 

النعيمي على أداء الطالب والطالبات في فعالية سند قانوني, 

وقــال النعيمــي إن الفعاليــة قدمــت كــوادر واعــدة لخدمــة دولــة 

قطــر. كمــا وجــه ســيادته الشــكر إلــى القائميــن علــى الفعاليــة. 

السردالالداعم



الليوان .. عودة إلى تاريخ المرأة القطرية 

التحميدة .. عادة قطرية ال تموت 

الفتيــات  الســاعي مــن  الليــوان لجمهــور درب  خصصــت فعاليــة 

والنســاء, وتقــدم هــذه الفعاليــة عروضــا شــعبية مختلفــة مثــل 

التحميــدة للفتيــات ودزة العــروس التــي تشــارك فيهــا الفتيــات 

بالمالبــس الشــعبية التراثيــة المميــزة وكذلــك األلعــاب الشــعبية 

مثــل الخيشــة يــا عويشــة و عنبــر  الريــن والقيــس. والليــــوان هــو 

مصطلــح قطــري قديــم ويعنــي المنطقــــة الوســــطى فــي فنــاء 

المنــزل. 

جنباتهــا  فبيــن  الســاعي،  درب  زوار  أنظــار  »التحميــدة«  جذبــت 
تطــوف المطوعــة باألطفــال وتــردد علــى مســامعهم أبيــات تراثية 
تــؤدى  والتحميــدة  واألجــداد.  اآلبــاء  ماضــي  لتجســيد  وأدعيــة 
كامــال.  الكريــم  القــرآن  يحفــظ  الــذي  بالطفــل  وابتهاجــا  احتفــاال 
وقديمــا كانــت تطــوف المطوعــة باألطفــال فــي الفريــج إلــى جانــب 
زمالئــه وأقاربــه لتعريــف أهــل الحــي جميعــا بــأن الطفــل قــد ختــم 
القــرآن الكريــم. ومــن بيــن هــذه األبيــات التــي ترددهــا المطوعــة 
واإلســالم  للديــن  هدانــا..  الــذي  للــه  »الحمــد  األطفــال  بجانــب 

اجتبانــا.. ســبحانه مــن خالــق ســبحانه.. بفضلــه علمنــا القــرآن«...

الغيصالنوخذة

عمر بن الخطاب تتربع على المركز األول في عرضة “هل قطر” 

اختتمــت فعاليــة عرضــة »هــل قطــر« التابعــة للقطــاع التعليمــي 

وســط أجــواء تنافســية وثقافيــة وطنيــة أشــعلت الــروح الوطنيــة 

الخطــاب  بــن  عمــر  مدرســة  وفــازت  الحاضريــن.  نفــوس  فــي 

الخــور  مدرســة  حلــت  بينمــا  األول,  بالمركــز  الثانيــة  النموذجيــة 

النموذجيــة فــي المركــز الثانــي, وحصلــت مدرســة عبــد اللــه بــن 

زيــد آل محمــود علــى المركــز الثالــث. وقــد أثنــى رئيــس الفعاليــة 

الســيد صــالح المناعــي علــى مســتوى جميع المدارس المشــاركة. 



عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني



رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

مطر خفيف

حالة الطقس

25
أوقات الصالة

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر
 4:5011:292:274:486:18 اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفترة المسائيةعام

الفترة الصباحية

من 3:30 إلى 10:00

من 9:00 إلى 1:00

فعاليات اليوم

ً
فعاليات غدا

نهائي مناظرات قطر

رماية مفتوحةنهائي عد القصيد

الجدار التفاعلي

عرض جمال الخيل

الدزة

التاجر الصغير

من 3:30 إلى 10:00
 اإلدارة العامة للمرور

من 5:00 إلى 5:15
الليوان

من 3:30 إلى 10:00
سوق واقف

من 7:00 إلى 8:30م 
مسرح درب الساعي

من 7:00 إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

من 3:30 إلى 10:00م
النصع

من 3:30 إلى 7:00
الشقب

المقولة التاريخية

الهدف اآللي
 من 3:30 إلى 10:00

 اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

qatar.qand.qatarndqatar

أثبت شبابنا في السنوات الماضية أنهم أهل 
عزم وعزيمة يستوعبون روح عصرهم ويدركون 

ضروراته إدراكا عميقا ويواكبون كل جديد فيه، بل 
يساهمون بفكرهم األصيل في التجديد واإلبداع، 

وبفضل ذلك يصدق في واقعنا هذا.. قول علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه »علموا أوالدكم خير ما 

علمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم«.

سمو األمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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

