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فعاليات سوق الوكرة القديم

األلعاب الشعبية

مجموعة من األلعاب الشـــعبية القدمية ،تتميز بروح املشـــاركة
واملنافســـة بني األطفـــال (صد ورد -بر وبحر ،كريم -شـــد الحبل)

متحف الفريج

يحتـــوي عىل مجموعـــة مناذج وأشـــكال من األلعاب الشـــعبية

القدميـــة ،والســـفن القدميـــة ،والحـــرف اليدويـــة الرتاثية مثل

(النداف ،القـــاف ،الكنـــدري ،املطبخ)

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

العكّاس

تتضمن التقاط الصور التذكارية املســـتوحاة مـــن الرتاث القطري
القديم ،باإلضافة إىل عـــرض آالت تصوير قدمية.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

مجلس النوخذة

يتم اســـتقبال الـــزوار وتقديـــم الضيافـــة لهـــم ،باإلضافة إىل

تنظيم مســـابقة ســـؤال ،يتم خاللهـــا تقديم معلومـــة ثقافية.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

السياكل البحرية

نشـــاط تفاعـــي ريايض يتـــم فيـــه مامرســـة رياضة الســـيكل
ا لبحر ي .

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  7:00 -مسا ًء

القوارب الرشاعية الحديثة

نشـــاط تفاعـــي يتـــم مـــن خاللـــه مامرســـة رياضـــة القـــوارب

الرشاعيـــة الحديثـــة

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  7:00 -مسا ًء
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فعاليات سوق الوكرة القديم

املطوع

يقـــوم املطوع مبشـــاركة مجموعة من البنـــات واألوالد بتقديم

حزمة من األنشـــطة الثقافيـــة والرياضية القدمية.

الحداق عىل السيف

يتـــم خالل هـــذه الفعالية صيد األســـاك عىل ســـيف شـــاطئ

ســـوق الوكرة القديم بالطرق التقليدية ،ويتـــم اختيار الفائزين
عن طريـــق لجنـــة تحكيـــم اعتـــادا عـــى وزن الصيـــد ،وإتاحة

الفرصـــة لهم للمشـــاركة يف اليـــوم النهايئ ،للفـــوز باملركز

األول وذلـــك بتاريخ  18ديســـمرب 2021 2021
 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  7:00 -مسا ًء

النهام

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

مسابقة سؤال ومعلومة

فعاليـــة يتم مـــن خاللهـــا تقديم وصـــات ومقاطـــع غنائية من

مســـابقة يوميـــة ،تقام يف مجلـــس النوخذة ،خـــال الفرتة من

أجوائهـــا جامليـــة ثقافية وفنية ســـاحرة.

ثقافة املشـــاركني فيها باملعلومـــات الرتاثيـــة والفولكلورية.

الفلكلـــور الشـــعبي التي ترتبـــط برحـــات البحـــر ،لتضفي عىل

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

مجلس الدامة

 14إىل  18ديســـمرب  ،2021 2021ويتـــم فيهـــا طرح أســـئلة ترثي

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

نشاط ركوب الهجن

يتواجد فيـــه مجموعة من العبـــي الدامة (لعبـــة ذهنية قدمية

يتم مـــن خاللـــه تعليـــم األطفـــال الطريقـــة الصحيحـــة لركوب

يتم تقديم رشح عـــن هذه اللعبة للـــزوار واملهتمني.

النزول مـــن عليها بأمـــان ،دون خـــوف أو ارتباك.

كان أجدادنا ميارســـونها يف الرحالت البحريـــة واملجالس) ،حيث

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

الهجن وطريقة شـــد الذلـــول ،والثبات عىل ظهـــر اإلبل ومن ثم

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء
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مجلس العزبة

وفيـــه يتم اســـتقبال الـــزوار ،مع إقامـــة مســـابقة ثقافية عن

املحتوى اإلثـــرايئ املقـــدّم يف املجلس.

		
جهاز محاكاة الرمي (السميوليرت)
مشاركة نادي الرمي

تعليـــم وتشـــجيع األطفـــال عـــى مامرســـة رياضـــة الرمـــي

باســـتخدام جهـــاز املحـــاكاة (الســـميوليرت)

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

الفن التشكييل

ومجســـات مـــن تنفيذ
فعاليـــة يتم مـــن خاللها عرض لوحات تشـــكيلية
ّ
فنانـــن وفنانـــات قطريـــات تعكس الحيـــاة الفطريـــة املرتبطـــة بالبيئة
القطريـــة ،كالنباتـــات والحيوانات الربيـــة والبحرية ،إضافة لرســـوم تعرب
عن الرتاث كالقـــوارب التقليدية ،مع إرشاك األطفال يف الرســـم وتلوين
أحواض الـــزرع “األصص” ،لتشـــجيعهم عىل الزراعة ،بجانب الرســـم الحر،
إلنجاز رســـومات تحت شـــعار اليوم الوطنـــي “مرابع األجـــداد أمانة”.
 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

املرسح

يشـــهد إقامـــة عـــدة برامـــج وفعاليـــات وهـــي برنامـــج “360
ويـــاك” ،باإلضافة إىل عرضـــة “هل قطر” ،و”لهـــا نغني” ،و”عد

القصيـــد” ،و”مرابـــع األجـــداد أمانة”.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

مسابقة الركوب واقف

مســـابقة مخصصة للرجـــال لركـــوب املطية بوضعيـــة الوقوف،
حيث ســـيكون هنـــاك جوائز يومية للمشـــاركني فيهـــا باإلضافة
اىل مســـابقة نهائيـــة بتاريـــخ  18ديســـمرب  2021للمتأهلني يف

املســـابقات اليومية.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  7:00 -مسا ًء

فعالية حالب املاعز

يتـــم من خالهـــا عرض طريقـــة حلـــب املاعـــز وإرشاك الجمهور

النســـايئ بهـــذه الفعاليـــة كونها موجهـــة لهن.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء
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الرمي عىل البالونات

عرضة هل قطر

فعاليـــة لتعليم األطفـــال وتشـــجيعهم عىل مامرســـة رياضة

وهـــي مـــن تقديم طـــاب مدرســـة الخـــور النموذجيـــة للبنني،

عىل بالونـــات يف البحر.

والشجاعة يف نفوســـهم ،وتشارك املدرســـة بتقديم العرضة

الرمـــي باســـتخدام البندقيـــة الهوائية ،حيث يقومـــون بالرمي

بهـــدف إحياء تـــراث اآلباء واألجـــداد وغرس قيم الفخـــر واالعتزاز
القطريـــة ضمن الفعاليـــات املصاحبة الحتفـــاالت اليوم الوطني

للد ولة .
 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

برنامج  360وياك

برنامـــج مســـابقات وجوائز .يطـــرح املقدّم مـــن خالله مجموعة أســـئلة
عىل املتّصلـــن بالربنامج واملتابعـــن له مبارشة عرب قنـــاة دوحة ،360
ومنصاتهـــا اإلعالميّـــة املختلفـــة ،وكذلـــك يتضمن فقـــرة تفاعلية خاصة
ّ
للجمهـــور املتواجد يف مرسح ســـوق الوكرة القديـــم ،بطريقة تحقق
التفاعل مـــع الجمهور ،ويتيـــح الفرصـــة لتلقي ردودهم حول األســـئلة
م طرحها من خـــال الربنامج ،ومينـــح الجوائـــز للفائزين منهم.
التي يتـــ ّ
 18 - 14ديسمرب  | 2021الساعة  9:00مسا ًء

لها نغني

وتقـــوم فكـــرة فعاليـــة “لهـــا نغني” عـــى تعزيـــز الهويـــة الوطنية
للطلبة من خـــال تعميق والئهـــم وانتامئهم للصـــور الثقافية الوطنية
التـــي متثل جـــز ًءا مـــن مجتمعهـــم ،وتنمية حســـهم الفنـــي من خالل
تقديم أداء جامعـــي لألعامل الفنية الوطنية ،وتتضمن مشـــاركة طالبات
املدرســـة القطرية الفنلندية الدوليـــة بتقديم “كـــورال” وأغان وطنية،
تجســـد الوفاء لدولة قطر ،ضمـــن الفعاليات املصاحبـــة الحتفاالت اليوم
ا لوطني .
 14ديسمرب الساعة  4:00مسا ًء |  15ديسمرب الساعة  5:00مسا ًء

 16ديسمرب الساعة  8:00صباحاً  -قناة الريان

 14و  15و  17ديسمرب  | 2021من الساعة  4:00مسا ًء

عد القصيد

وهـــي فعاليـــة تنافســـية بـــدأت عـــام  ،2009وتهـــدف لتعزيـــز قيمة
املشـــاركة يف هـــذه املناســـبة الوطنيـــة مـــن خـــال إلقـــاء القصائد،
وإحيـــاء املوروث الشـــعبي ،واكتشـــاف املواهـــب الشـــعرية ودعمها
وتطويـــر قدراتها ،وتشـــارك يف هـــذه الفعاليـــة جميع مـــدارس قطر
للمرحلـــة االبتدائيـــة والنموذجيـــة للبنـــن والبنـــات ،ويتنافـــس طالبها
وصـــوال للتصفيـــات ،واختيـــار أفضل خمســـة مشـــاركني وأفضـــل خمس
مشـــاركات للتنافـــس يف نهـــايئ الفعالية.
 17 - 16ديسمرب  | 2021من الساعة  5:00مسا ًء

القهوة الشعبية

مقهـــى يتـــم مـــن خاللـــه تقديـــم املرشوبـــات مثـــل القهوة
والشـــاي واملأكـــوالت الشـــعبية مثـــل الباجـــا والنخـــي.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء
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فعاليات حديقة أسباير

املقطر

يتـــم خـــال هـــذه الفعالية اســـتقبال الـــزوار وتبـــادل األحاديث معهـــم ،وتعريفهـــم بالعادات

والتقاليـــد القطريـــة ،وكيفيـــة إعـــداد وتقديم القهـــوة العربيـــة ،إىل جانب تقديـــم مجموعة
من األنشـــطة األخـــرى ،مثل روايـــة القصص للزوار ،وعـــزف الربابة ،ومســـابقة األلغاز الشـــعبية
(الرمعـــة) ،وآداب املجلس ،باإلضافـــة إىل بيت الحريم ،الذي يســـتقبل الزائرات لتبـــادل األحاديث
معهن عـــن العادات والتقاليـــد القطرية ،وتعريفهـــن بكيفية إعداد القهـــوة العربية ،إىل جانب
تنفيذ مجموعة من األنشـــطة األخـــرى ،مثل (الرمعة) ،وإجراء مســـابقة تراثية للبنـــات ،والتعريف

مسابقة الركوب واقف

وهـــي مخصصـــة للرجـــال لركـــوب املطيـــة بوضعيـــة الوقوف،
وســـيتم تخصيـــص جوائـــز يوميـــة للمشـــاركني ،باإلضافـــة إىل

إقامة مســـابقة نهائية يـــوم  18ديســـمرب  2021للمتأهلني يف
املســـابقات اليومية.

بـــآداب املجلس.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

مجلس العزبة

وفيه يتـــم اســـتقبال الـــزوار ،مع إقامـــة مســـابقة ثقافية عن

املحتـــوى اإلثـــرايئ املقـــدم يف املجلس.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

ركوب الهجن

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

الفن التشكييل

ومجســـات مـــن تنفيذ
فعاليـــة يتم مـــن خاللها عرض لوحات تشـــكيلية
ّ
فنانـــن وفنانـــات قطريـــات تعكس الحيـــاة الفطريـــة املرتبطـــة بالبيئة
القطريـــة ،كالنباتـــات والحيوانات الربيـــة والبحرية ،إضافة لرســـوم تعرب
عن الرتاث كالقـــوارب التقليدية ،مع إرشاك األطفال يف الرســـم وتلوين
أحواض الـــزرع “األصص” ،لتشـــجيعهم عىل الزراعة ،بجانب الرســـم الحر،
إلنجاز رســـومات تحت شـــعار اليوم الوطنـــي “مرابع األجـــداد أمانة”.
 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

ميدان التحدي – مشاركة الدفاع املدين

يتـــم مـــن خاللـــه تعليـــم األطفـــال الطريقـــة الصحيحـــة لركوب

يشـــتمل هذا النشـــاط عـــى حواجز وأنفـــاق ،ويتم فيـــه توزيع

النزول مـــن عليها بأمـــان ،دون خـــوف أو ارتباك.

تعزيز ثقافة األمن والســـامة لدى األطفـــال ،ومعرفة اإلجراءات

الهجن وطريقة شـــد الذلـــول ،والثبات عىل ظهـــر اإلبل ومن ثم

املتســـابقني عىل أربعة مســـارات بألوان مختلفة ،ويســـتهدف
الصحية والخاصـــة بذلك ،ويتيح املشـــاركة فيه للفئـــة العمرية

من  6إىل 12ســـنة.
 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء
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فعاليات حديقة أسباير

الثواين الذهبية – مشاركة الدفاع املدين

الشقب

يتم فيـــه تقديم جهاز محـــاكاة ليزر للحريـــق ،وتعليم الجمهور

فعاليـــة متنـــح األطفال فرصة ركـــوب الخيل -البـــوين ، -و تهدف

بالطريقـــة الصحيحـــة ،ورسعـــة إطفـــاء الحريق بحســـاب الوقت

حب الخيل يف نفوســـهم وتشـــجيعهم
القدمية ،وذلك لغرس ّ

مـــن مختلـــف األعـــار كيفيـــة اســـتخدام الطفايـــة اإللكرتونية

الرقمي يف الشاشـــة.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

لعبة وهقة  -مشاركة الدفاع املدين

هي لعبـــة ترفيهيـــة توعوية تحـــايك املخاطر التـــي تحيط بنا
يف املجمعات ،واملنشـــآت ،واملنـــازل واملخيامت.

لتعريفهم عن قـــرب بالخيول العربية واســــتخداماتها املتنوعة
عـــى ركوبهـــا  ،وربطهم برتاثنـــا العريب واإلســـامي املتعلق
بها ،والـــذي يعد الـــراث القطري جـــزء ال يتجزأ منه.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

فعاليات ثقافية رياضية  -مشاركة نادي قطر

فعاليـــات رياضية وثقافيـــة متنوعة تتضمن لعبـــة تنس الطاولة
والبيـــب فوت وكـــرة القـــدم والســـلة والعديد من املســـابقات

الثقافيـــة املتنوعـــة باإلضافـــة ملســـابقات وفعاليـــات وهدايا

تذكارية للكـــوادر الشـــبابية والجمهور.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

شخصيات أمان وسالمة – مشاركة الدفاع املدين

هـــو نشـــاط يتعرف فيـــه الـــزوار عىل شـــخصيات ترتـــدي الزي
الخاص برجـــال ونســـاء الدفاع املدين ،ويتســـنى لهـــم التقاط
صـــور تذكاريـــة معهم.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

القوس والسهم – مشاركة نادي الرمي الريايض

هـــي فعاليـــة تســـتهدف تعليـــم األطفـــال رياضـــة القـــوس
والســـهم وتشـــجعهم عـــى مامرســـتها.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء
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ركن األنشطة – مشاركة قطر الخريية

موقـــع خاص إلقامـــة برامج وأنشـــطة خاصـــة لألطفال (رســـم،

تلويـــن ،تركيب بـــازل وفعاليات خاصـــة لتنمية مهـــارات األطفال)
تعكس يف محتواها شـــعار اليوم الوطني لهـــذا العام “مرابع

ركن الزراعة والبيئة – مشاركة قطر الخريية

مســـاحة لتعليـــم األطفـــال كيفيـــة الزراعـــة واملحافظة عىل

البيئـــة ،وتعريف األطفـــال بأشـــجار البيئـــة القطرية.

األجداد أمانة”

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

ملعب املسابقات الحركية – مشاركة قطر الخريية
ملعب تقام فيه مسابقات وتحديات حركية ورياضية لألطفال.

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

فعاليات مرسح قطر الخريية

فعاليات وألعاب ..مثـــل تركيب الكلامت وســـاعي الربيد وخريطة

تجسد شـــعار اليوم الوطني.
قطر وخريطة املرتو ومســـابقات
ّ

 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء
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فعاليات القطاع التعليمي

فعالية “مرابع األجداد أمانة”،

بحـــب األرض
فعاليـــة بيئيـــة تعكس اهتامم وشـــغف القطريني
ّ

من خـــال مبادراتهم يف مجـــاالت البيئة ،تأهل لهـــذه الفعالية

التنافســـية ثالث مدارس بنني وثـــاث مدارس بنات ،وســـتتنافس
املـــدارس يف نهـــايئ الفعاليـــة بعـــرض أنشـــطة مبادراتهـــا

البيئية ،وســـيقام حفل الختام يف 16ديســـمرب  2021مبؤسســـة
قطـــر ،ضمـــن فعاليـــات اليـــوم الوطنـــي املصاحبـــة ملهرجان

“دريشة”.

فعالية “لها نغني”

وتقـــوم فكـــرة فعاليـــة “لهـــا نغنـــي” عـــى تعزيـــز الهوية
الوطنيـــة للطلبة مـــن خالل تعميـــق والئهـــم وانتامئهم للصور
الثقافيـــة الوطنيـــة التـــي متثل جز ًءا مـــن مجتمعهـــم ،وتنمية
حســـهم الفني مـــن خالل تقديـــم أداء جامعي لألعـــال الفنية
الوطنيـــة ,وســـتقام هـــذه الفعاليـــة خـــال الفرتة مـــن 18 - 14
ديســـمرب  2021يف أسباير وســـوق الوكرة القديم  ،كام ستقام
يف يومـــي 13و 17ديســـمرب مبؤسســـة قطـــر ضمـــن فعاليات
اليـــوم الوطني املصاحبـــة ملهرجان “دريشـــة”.

 16ديسمرب  | 2021من الساعة  7:00مسا ًء  8:00 -مسا ًء

فعالية “عد القصيد”

فعاليـــة تنافســـية تهـــدف لتعزيز قيمـــة املشـــاركة يف هذه
املناســـبة الوطنية مـــن خالل إلقـــاء القصائد ،وإحيـــاء املوروث
الشـــعبي واكتشـــاف املواهـــب الشـــعرية ودعمهـــا وتطويـــر
قدراتهـــا ،وتشـــارك يف هـــذه الفعاليـــة جميع مـــدارس قطر
للمرحلـــة االبتدائيـــة والنموذجيـــة للبنـــن والبنـــات ،وصـــوال
للتصفيـــات التـــي ســـيتم فيها اختيار أفضل خمســـة مشـــاركني
وأفضـــل خمس مشـــاركات للتنافس يف نهـــايئ الفعالية بتاريخ
 17ديســـمرب  ،2021وذلـــك يف مؤسســـة قطـــر ضمـــن فعاليات
اليـــوم الوطنـــي املصاحبـــة ملهرجان “دريشـــة”.
 14و  15و  17ديسمرب  | 2021من الساعة  6:30مسا ًء  7:30 -مسا ًء

 13و  14ديسمرب  | 2021من الساعة  6:30مسا ًء  7:00 -مسا ًء

فعالية “النصع”

فعاليـــة تنافســـية بالبنـــادق إلصابـــة األهداف ،حيـــث ســـتتم التحديات
ضمـــن فئتني الرمايـــة بالبندقية الهوائيـــة من وضعيـــة الجلوس لجميع
املراحـــل مـــن الصـــف الخامـــس االبتـــدايئ للصـــف الثاين عـــر ،فيام
يتنافـــس طـــاب املرحلـــة الثانوية عـــى تحدي الشـــوزن ،وســـتنطلق
تصفيات املـــدارس بتاريخ  16 - 15 - 14ديســـمرب  2021الختيار أفضل مثانية
رمـــاة يف البندقية بنني وبنات ،وأفضل خمســـة رماة يف الشـــوزن بنني
وبنـــات من كل مرحلة ،عـــى أن يقام نهايئ الفعالية بتاريخ  18ديســـمرب
 2021يف مقـــر نـــادي الرمي الريايض بالوســـيل ،فيام ســـيتم تخصيص
يـــوم  17ديســـمرب لكـــر التعادل خـــال الفرتة املســـائية من الســـاعة
 4:00إىل الســـاعة  8:00مسا ًء
 18 - 14ديسمرب  | 2021من الساعة  3:00عرصا ً  10:00 -مسا ًء

فعالية “عرضة هل قطر”

وهي مـــن تقديم طالب مدرســـة الخـــور النموذجيـــة للبنني ،بهدف إحيـــاء تراث
اآلباء واألجداد وغرس قيم الفخر واالعتزاز والشـــجاعة يف نفوســـهم ،وتشـــارك
املدرســـة بتقديم العرضـــة القطرية ضمن الفعاليات املصاحبـــة الحتفاالت اليوم
الوطنـــي للدولة ,وتقـــام هـــذه الفعالية خالل الفـــرة من  ١٨-١٤ديســـمرب 2021
يف كل مـــن :أســـباير والوكرة ،كام ســـتقام خـــال يومي ١٢و  ١٣ديســـمرب يف
مؤسســـة قطر ضمن فعاليـــات اليوم الوطنـــي املصاحبة ملهرجان “دريشـــة”.
 12و  13ديسمرب  | 2021من الساعة  5:15مسا ًء  6:30 -مسا ًء
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الفعاليات املصاحبة

بطولة الصقور لليوم الوطني 2021

بطولـة تنظمهـا جمعيـة القنـاص القطريّـة بدعـم مـن اللجنـة املنظمـة
الحتفـاالت اليـوم الوطنـي للدولـة  ،2021مبشـاركة كبيرة مـن الصقّاريـن.
يتـم توزيـع املشـاركني فيهـا حسـب فئـات املسـابقة واأليام التـي تجرى
فيهـا ،حيـث يتأهّـل عـن كل فئـة مـن فئـات الدعـو ( )10صقـور إىل السـباق
ون مسـابقات بطولـة اليـوم الوطني للصقور من مسـابقة
النهـايئ .وتتكـ ّ
الصقّـار الصغير والصقـار الواعـد باإلضافة إىل مسـابقات الدعـو يف :فرخ
حـر ،قرنـاس حـر ،قرنـاس شـاهني ،فـرخ جير حـر ،قرنـاس جير حـر ،فـرخ جري
شـاهني ،قرنـاس جير شـاهني ،باإلضافـة إىل شـوط النخبـة الـذي يتأهّـل
إليـه الفائـزون الخمسـة األوائـل يف فئـة الصقـور (الوحـوش).

كأس اليوم الوطني لقوة التحمل

هـذه الفعاليـة ستشـهد التتويـج بـكأس اليـوم الوطنـي ،والـذي
سـيمر فيهـا املتنافسـون بسـباقني أحدهما متهيـدي ،ويشـمل
تأهيلا للخيـل ،لخـوض غمار املنافسـة ،إذ وكام هو معـروف فإنه
ً
البـد للخيـل مـن اجتيـاز  240كيلـو مترا  ،مبـا يسـمح لهـا املشـاركة
يف املنافسـة ،ليضـاف هـذا السـباق ،إىل سـباق القـدرة ،بقريـة
سـباقات القدرة بسـيلني وهو سـباق الـ  110كيلو مرتات وينقسـم
إىل أربعـة أقسـام ،مبشـاركة  57متسـابقا ،ميثلـون نخبـة مـن
املشـاركني ،وذلـك مبـا يتناسـب وأهميـة الحـدث.

 14 - 7ديسمرب 2021

بطولة اليوم الوطني املغلقة للبادل

 11 - 10ديسمرب 2021

بطوالت نادي الرمي

بدعم مـــن اللجنـــة املنظمة الحتفـــاالت اليوم الوطنـــي للدولة

تتضمن بطولة الرمي للمحرتفني “الشـــوزن” أنشطة ومسابقات

للتنس واالســـكواش والريشـــة الطائـــرة بطولة اليـــوم الوطني

خـــال الفرتة من  14إىل  18ديســـمرب 2021

وإرشاف اللجنـــة األوملبيـــة القطريـــة ،ينظـــم االتحـــاد القطري

املغلقـــة للبـــادل .وتقام خـــال الفـــرة من ١٣إىل  ١٧ديســـمرب

متنوعـــة وبطولة النخبـــة ،ومســـابقة النصع للمـــدارس ،وتقام

.2021

 18 - 14ديسمرب2021

 17 - 13ديسمرب 2021

				
بطولة كأس املؤسس
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاين (سباق املسيلة )

ينظـــم نادي الســـباق والفروســـية ســـباق الخيل للتنافـــس عىل كأس
املؤســـس الشـــيخ جاســـم بن محمد آل ثاين “طيـــب الله ثـــراه” (كأس
وجائـــزة اليـــوم الوطنـــي) والـــذي يقـــام مبناســـبة اليـــوم الوطني

للد ولة .

 16 - 13ديسمرب 2021
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جدول فعاليات اليوم الوطني  - 2021املدينة التعليمية ( مؤسسة قطر )
مهرجان دريشة

اسم الفعالية

عرضة
هل قطر

األحد
12/12/2021

االثنني
13/12/2021

 5.30مسا ًء
 5.15مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
إىل  5.30مسا ًء
Maxi Stage D’reesha
Maxi Stage D’reesha
of Performance
of Performance
دريشة :العروض األساسية دريشة :العروض األساسية

االربعاء
15/12/2021

الثالثاء
14/12/2021

---

---

 6.30مسا ًء
 6.30مسا ًء
إىل  7.00مسا ًء
إىل  7.00مسا ًء
Maxi Stage D’reesha
Maxi Stage
of Performance
D’reesha of Performance
دريشة :العروض األساسية دريشة :العروض األساسية

عد القصيد

---

---

لها نغني

---

 5.30مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
Maxi Stage
D’reesha of Performance
دريشة :العروض األساسية

---

مرسحية
صديق األشجار

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
Stage 8
D’reesha of the Theatre
دريشة عىل املرسح

مرسحية
بائعة الكعك

---

الجمعة
17/12/2021

الخميس
16/12/2021

---

---

---

---

---

 5.30مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
Maxi Stage
D’reesha of Performance
دريشة :العروض األساسية

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
 7.00مسا ًء
إىل  8.00مسا ًء
Stage 8
D’reesha of the Theatre
دريشة عىل املرسح

---

---

---

---

---

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
 7.00مسا ًء
إىل  8.00مسا ًء
Stage 8
D’reesha of the Theatre
دريشة عىل املرسح

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
 7.00مسا ًء
إىل  8.00مسا ًء
Stage 8
D’reesha of the Theatre
دريشة عىل املرسح

---

---

---

---

---

 7.00مسا ًء
إىل  8.00مسا ًء
D’reesha of the Theatre
دريشة عىل املرسح

نهايئ فعالية
عد القصيد

---

---

---

---

---

 6.30مسا ًء
إىل  7.30مسا ًء
Stage 8
D’reesha of the Theatre
دريشة عىل املرسح

مرسحية
افتحوا األبواب

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
مطعم شيف غاردن

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
مطعم شيف غاردن

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
مطعم شيف غاردن

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
مطعم شيف غاردن

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
مطعم شيف غاردن

 5.00مسا ًء
إىل  6.00مسا ًء
مطعم شيف غاردن

نهايئ فعالية

مرابع األجداد أمانة

---

---
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