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فعاليات اليوم الوطني ..مط ّرزة بالفخر والفرح

تشهد فعاليات اليوم الوطني العديد من عنارص الرتاث

التشكييل وميدان التحدي ونشاط الثواين الذهبية ولعبة

مواقعها املختلفة جامليات هذا الرتاث املتواجد ىف قلب

ومرسح قطر الخريية وركن األنشطة وملعب املسابقات الحركيّة

املعنوى لدولة قطر ،حيث يرى الزائر للفعاليات يف

إقبال جامهرييًا ملحوظًا
ً
الفعاليات والتي شهدت حتى اآلن
منذ انطالقها يف سوق الوكرة القديم وحديقة أسباير
واملدينة التعليمية تحت إرشاف اللجنة املنظمة الحتفاالت

رصا
اليوم الوطني للدولة ،وتستم ّر الفعاليات من الثالثة ع ً
حتى الساعة العارشة مسا ًء ،وذلك حتى الثامن عرش من

ديسمرب الجاري.

«وهقة» وشخصيات أمان وسالمة ،والقوس والسهم والشقب

وفعاليات ثقاف ّية ورياض ّية وع ّد القصيد و»لها نغني» وعرضة

هل قطر.

من جانبه ،أكد نارص مبارك الخليفي رئيس فعاليات احتفاالت
اليوم الوطني بسوق الوكرة القديم ،عىل تنويع الفعاليات

خالل احتفاالت هذا العام ما بني «املرسح والفن التشكييل
ومتحف الفريج والعكاس ومجلس النوخذة وبرنامج  360وياك،

وأكد عدد من منسقي الفعاليات أن الفعاليات تهدف إىل

فضل عن فعالية الحداق عىل
ً
ومحاكاة الرمي وعد القصيد،

منطلق تفعيل شعار اليوم الوطني «مرابع األجداد  ..أمانة».

والقوارب الرشاعية الحديثة والرمي عىل البالون ومسابقة

وار عامة بالرتاث الوطني ،وذلك من
تعريف األطفال والز ّ

وتشمل الفعاليات التي تنظمها اللجنة يف حديقة أسباير
فعالية املقطر ومجلس العزبة وركوب الهجن والفن

السيف وركوب الهجن والسياكل البحرية واملطوع والنهام
الركوب «واقف» ومسابقة سؤال ومعلومة ومجلس الدامة
ومجلس العزبة واأللعاب الشعبية إىل جانب مسابقة حالب

املاعز والقهوة الشعبية وفعالية لها نغني وعرضة هل قطر.
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برنامج  360وياك ..مسابقات ترفيهية يف أجواء تراثية
يواصل فريق برنامج « 360وياك» سلسلة حلقاته التي أضفت حتى اآلن

للمشاركة يف فقرات الربنامج الذي تخضع حلقاته لضوابط إنتاج برامج

أجواءا ً من املتعة والرتفيه عىل فعاليات اليوم الوطني ،حيث تشهد منصة

التواصل االجتامعي ،من حيث الشكل واملضمون واملدة ،القتناع فريق

« 360وياك» يف سوق الوكرة القديم ،تقديم عدد من الفقرات الرتفيهية

الربنامج أن طبيعة تلك األعامل أصبحت األنسب واألكرث قدرة عىل التواصل

والتثقيفية ضمن هذا الربنامج الذي راح يحظى بشعبية واسعة ،منذ انطالقه،

مع قطاع عريض من الجمهور ،منذ بدء األزمة التي ساهمت يف تعزيز

والتي ضاعفت املسؤولية امللقاة عىل عاتق طاقمه لإلستمرار والحفاظ

ثقافة الـ «أون الين» يف املجتمع .ومتيزت فقرات الربنامج بطرح املسابقات

عىل «مستوى املحتوى» .ونجح الربنامج عىل مدى اليومني املاضيني يف

وتقديم الجوائز ،حيث يطرح الربنامج من خالله مجموعة أسئلة عىل املتّصلني

التي أصبحت سمة متيزه ،وزادت من التفاعل الجامهريي.

م طرحها
بهدف التفاعل مع الجمهور ،وتلقّي ردودهم حول األسئلة التي يت ّ

إدخال البهجة يف قلوب مشاهديه ،من خالل طريقة التناول وأسلوب الطرح

ومنصاتها اإلعالميّة املختلفة،
واملتابعني مبارشة ،عرب قناة دوحة 360
ّ

ودعا الثنايئ خالد الجمييل وشايعة الفاضل – مقدما الربنامج – الجمهور

من خالل الربنامج.

مواهب شعرية واعدة يف« ..عد القصيد»
تواصلت منافســـات فعالية عد القصيد الشـــعرية مبشـــاركة جميع مدارس قطر للمرحلة اإلبتدائيـــة والنموذجية للبنني والبنات ،وتســـتهدف الفعالية الحفاظ
عىل املوروث الشـــعبي ،ووفا ًء وإحيا ًء لذكرى شـــعراء قطر ،واكتشـــاف املواهب يف أوســـاط الجيل الحايل وصقلها وتقدميها لإلعالم.

وهـــي إحدى فعاليـــات القطاع التعليمي التي تشـــارك يف ضمن احتفاالت اليـــوم الوطني ،وتعترب فعاليـــة أدبية تهدف إىل تعليـــم النشء وتحببهم يف

الشـــعر ،كـــا تغرس فيهم حب الوطـــن من خالل القصائد الحامســـية الوطنية ،إضافـــة إىل أنها تحافظ عىل املـــوروث الثقايف ،وإحياء ذكرى الشـــعراء.
وتبـــر فعالية عد القصيـــد بجيل واعد قادر عـــى الحفاظ عىل الـــراث القطري من خالل عـــد القصيد املرتبط بإنجـــازات الوطن والرتاث ،وغـــرس حب الوطن
يف نفوس الناشـــئة ،عرب القصائد الحامســـية الوطنية.
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فعالية النصع..
طالبنا يستعرضون مهاراتهم يف الرماية
يســـتعرض طـــاب املـــدارس مـــن مختلـــف املراحـــل
التعلميــة ،املشــركني يف فعاليــة “النصــع” املســتمرة
ضمـــن إحتفـــاالت القطـــاع التعليمـــي باليـــوم الوطنـــي،
مهاراته ــم يف القن ــص والتصوي ــب نح ــو اله ــدف ،تح ــت
إرشاف مدربـــن مختصـــن.
وتشــهد صالــة الرمايــة يف مقــر نــادي الرمــي الريــايض
بالوســيل ،منافســات قويــة بــن الطــاب الذيــن
أبـــدوا الرغبـــة يف تعلـــم فنـــون الرمايـــة بالبنـــادق
الهوائي ــة ،واألجه ــزة اإللكرتوني ــة ،في ــا يتناف ــس ط ــاب
املرحلــة الثانويــة عــى تحــدي الشــوزن ،عــى أن يقــام
نه ــايئ الفعالي ــة ي ــوم الثام ــن ع ــر م ــن ديس ــمرب يف
مق ــر الن ــادي ،في ــا س ــيتم تخصي ــص الي ــوم  17ديس ــمرب
لك ــر التع ــادل خ ــال الف ــرة املس ــائية م ــن الس ــاعد 4
إىل الســـاعة  8مســـا ًء.
إقب ــاالً كب ــرا ً من ــذ الثامن ــة صباحــاً وحت ــى الثاني ــة ع ــرة
ظهـــرا ً مبعـــدالت كبـــرة مـــن مختلـــف الفئـــات ،مبـــن
فيه ــم العائ ــات الت ــي تصطح ــب أبنائه ــا وتح ــرص ع ــى
متابعـــة أداءهـــم يف مراحـــل املســـابقة املمتعـــة.
وظه ــرت خ ــال املنافس ــات مس ــتويات مرشف ــة لألف ــراد
املشــاركني يف الفعاليــة خــال اليومــن األول والثــاين،

مـــا ميثـــل فرصـــة مناســـبة الكتشـــاف املواهـــب يف
الرمايـــة واســـتقطابها لالهتـــام باملوهوبـــن الصغـــار
وتنميـــة مهاراتهـــم ومواهبهـــم وصقلهـــا ليشـــاركوا
يف املحافـــل الدوليـــة.
وقـــد أبـــدى العديـــد مـــن الطـــاب إعجابهـــم بالفعاليـــة
مب ــن فيه ــم بع ــض املبتدئ ــن الذي ــن ميارس ــونها بع ــد
اإلســتامع إىل تعليــات املدربــن عــن أساســيات الرمايــة
وطريقـــة مســـك الســـاح والرتكيـــز عـــى الهـــدف ،مـــا
يضفـــي جـــوا مـــن املنافســـة والتحـــدي يف هـــذه
الرياض ــة املحبب ــة ل ــدى الصغ ــار والكب ــار أيض ــا ال س ــيام
وقـــد أوىص بهـــا الرســـول الكريـــم صـــى اللـــه عليـــه
وســـلم بقولـــه« :علمـــوا أوالدكـــم الرمايـــة والســـباحة
وركـــوب الخيـــل».
و”النص ــع” ه ــو فعالي ــة قدمي ــة تق ــام يف املناس ــبات
وخاص ــة األع ــراس يتب ــارى فيه ــا املش ــاركون ع ــى م ــن
يصي ــب هدفــاً صغ ــرا ً بأق ــل ع ــدد م ــن الطلق ــات (وه ــي
تش ــبه رماي ــة القن ــص) ،ويك ــون اله ــدف إم ــا “حج ــر امل ــرو
األبيـــض” أو عـــود “الـــراع” أو القصـــب ويكـــون عـــى
مس ــافة بعي ــدة قلي ــا ل ــي يع ــرف الرام ــي املاه ــر م ــن
غ ــره.
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ميدان التحدي..
مساحة مفتوحة لتدريب األطفال عىل إجراءات «الدفاع املدين»
شـــهدت فعالية “ميـــدان التحدي” إقبـــالً ملحوظًا يف

ارتـــداء زي رجل اإلطفـــاء يجعلهم يتعرفـــون عىل ذلك

اإلدارة العامـــة للدفـــاع املـــدين ،وتتضمن مســـابقات

مســـلية وفيهـــا نوع مـــن التنافس بـــن األطفال.

اليـــوم الثالث من انطالقها بحديقة أســـباير تحت إرشاف

تعريفية وأســـئلة وأجوبة لتعزيز ثقافة بأمن والســـامة
لـــدى األطفـــال ،وكان الفتـــاً اســـتخدام مجموعـــة من

الوســـائل اإللكرتونيـــة لتوصيل املعلومـــات حول كيفية
مواجهة الحرائق واســـتخدام معـــدات اإلطفاء ،وتوفري

جهازي محـــاكاة إلطفاء الحرائق بواســـطة املياه ،وكان

هناك ركـــن خاص يســـتضيف األطفال مـــن زوار املعرض
الذين وفـــرت لهـــم مالبس الدفـــاع املـــدين ليقوموا
بدور رجل اإلطفـــاء باســـتخدام الطفايات.

الزي ووســـائل الســـامة فيه ،وقال إن هـــذه املحاكاة
وأكد أن مشـــاركة الدفـــاع املدين يف فعاليـــات اليوم

الوطنـــي املقامـــة يف أســـباير تأيت يف إطـــار تعزيز

ثقافة األمـــن والســـامة يف املجتمع ،مشـــرا إىل أن
فعاليـــات اإلدارة مســـتمرة من الســـاعة  3عـــرا وحتى

العارشة مســـاء.

وعن أبـــرز الفعاليات التـــي تنظمهـــا اإلدارة أكد النقيب
املـــري أن اإلدارة تنظـــم عددا من الفعاليـــات املميزة،
ومنها فعالية «ميـــدان التحدي» وهـــي فعالية خاصة

وأوضـــح النقيـــب عبـــد الهـــادي عـــي املـــري ،ضابط

باالطفـــال مـــن عمـــر الســـابعة وحتـــى الثانيـــة عرشة،

املشـــاركة يف فعاليـــات اليـــوم الوطنـــي هـــو تعزيز

«الحريـــق الحـــي» والتـــي يتـــم مـــن خاللهـــا تثقيـــف

التثقيـــف الوقـــايئ بــــ “الدفـــاع املـــدين ،أن هـــدف
ثقافة األمن والســـامة لـــدى املجتمع وتفعيل شـــعار
اليوم العاملـــي للدفاع املدين «قـــوة الدفاع املدين
يف حامية االقتصـــاد الوطني» ،مؤكـــدا أن منح الفرصة

لألطفـــال يف هـــذه املحـــاكاة بهـــدف تدريبهم عىل
كيفية اســـتخدام طفايات الحريق ،حيث يتم إرشـــادهم
عـــى املكان الذي يجـــب أن يوجه إليـــه الطفل خرطوم

الطفايـــة وهـــو املنطقة الســـفلية لالشـــتعال ،كام أن

وهناك فعاليـــة «الثـــواين الذهبية» ،وهنـــاك فعالية
املشـــاركني عن كيفيـــة التعامـــل مع الحريـــق ،موضحا

أن كل تلـــك الفعاليـــات تهـــدف لتعزيـــز ثقافـــة األمـــن
والســـامة عنـــد املجتمع.

وأشـــار إىل توزيع شـــهادات مشـــاركة عـــى األطفال

املتفاعلني مـــع الفعاليات التـــي يق ّدمها ركـــن اإلدارة

مـــة للمرور ضمـــن فعاليات اليـــوم الوطني للدولة
العا ّ

بحديقة أســـباير.
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مرسح قطر الخريية ..ميزج بني املتعة والفائدة
تواصـــل قطـــر الخرييـــة فعالياتهـــا وأنشـــطتها
املتنوع ــة يف حديق ــة أس ــباير والت ــي تش ــتمل ع ــى
باق ــة م ــن األلع ــاب الرياضي ــة واألنش ــطة الرتفيهي ــة
والع ــروض املرسحي ــة واملس ــابقات الثقافي ــة الت ــي
تناســـب مختلـــف األعـــار واملســـتويات ،وشـــهدت
إقب ــاالً كب ــرا ً م ــن األطف ــال وأرسه ــم يف أج ــواء م ــن
تحديـــات املتعـــة والفائـــدة واملنافســـة والتـــي
اختتمـــت بتوزيـــع جوائـــز للفائزيـــن فيهـــا.
وقـــد جمعـــت هـــذه الفعاليـــة ،التـــي اســـتقطبت
جمهـــورا غفـــرا مـــن مختلـــف الجنســـيات والفئـــات
العمريــة ،بــن األلعــاب الفكريــة مثــل لعبــة املتاهــة
واأللعــاب الرتفيهيــة والرســم الــذي اســتقطب عــددا
كبــرا مــن األطفــال حتــى الذيــن مل تتجــاوز أعامرهــم
ث ــاث س ــنوات وق ــد كان ــت هن ــاك مس ــابقات لألطف ــال
وأوليـــاء األمـــور يف نفـــس الوقـــت ،كـــا تضمنـــت
الفعالي ــة ع ــرض أغني ــة الي ــوم الوطن ــي “هن ــا قط ــر”
ألول مـــرة وهـــي مـــن إنتـــاج قطـــر للســـياحة.

وقـــال الســـيد فيصـــل بـــن راشـــد الفهيـــدة مســـاعد
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع الربامــج وتنميــة املجتمــع
يف قطـــر الخرييـــة “إن فعاليـــات قطـــر الخرييـــة
متواصلـــة لالحتفـــاء باليـــوم الوطنـــي حتـــى 18
ديس ــمرب ،وأش ــاد بالحض ــور الكب ــر لألطف ــال وأولي ــاء
أمورهـــم ،مؤكـــدا عـــى أهميـــة هـــذه األنشـــطة
وإرشاك رشائــح املجتمــع املختلفــة يف التعبــر عــن
حبهـــم ووالئهـــم للوطـــن باإلضافـــة إىل االســـتمتاع
باألنشـــطة الفكريـــة والرتفيهيـــة املختلفـــة”.
مـــن جانبهـــا ،قالـــت املتطوعـــة آمنـــة محمـــد إنهـــا
مســـتمتعة بالتطـــوع مـــع قطـــر الخرييـــة يف هـــذه
الفعالي ــة مل ــا له ــا م ــن طاب ــع خ ــاص حي ــث اش ــتملت
ع ــى األلع ــاب الش ــعبية والفن ــون وإع ــادة التدوي ــر
وألع ــاب املتاه ــات وأضاف ــت أن س ــعادتها تكم ــن يف
رؤي ــة األطف ــال وه ــم مس ــتمتعون باللحظ ــات الت ــي
يقضونهـــا معنـــا رفقـــة أمهاتهـــم.
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مجلس النوخذة ..يستقطب رواد سوق الوكرة
يتعـــرف زوار مجلـــس النوخـــذة الـــذي يحتـــل مكانـــه املناســـب يف داخل

أجواء اجتامعية يســـودها الوئـــام ورسد الروايـــات واألخبار!

ســـوق الوكرة القديم ،عـــى تقاليد الضيافـــة العربية العريقـــة ،مبا فيها

ومتثـــل مجالـــس النوخذة فســـحة اللقاء بـــن أبنـــاء أبناء املجتمـــع الواحد

كـــرم الضيافة وهـــي الصفـــة املالزمة ملجالس أهـــل قطر وإحـــدى أركان

وهي إحدى املظاهـــر اإلجتامعية الجميلة بوصفها جـــر للتواصل والحوار

عاداتهـــم وتقاليدهـــم التي توارثوها ..حيث يتم اســـتقبال الـــزوار وتقديم
الضيافـــة لهـــم ،كام يتضمن املجلس مســـابقة ســـؤال يتـــم خاللها تقديم

وبناء العالقـــات االجتامع ّية ورســـوخ عادات األجداد لـــدى األبناء.

وعنـــد دخـــول الضيـــف مجلـــس النوخـــذة والجلوس ،رسعـــان ما يقـــدم له

معلومات تراثيـــة وثقافية.

فنجـــان القهـــوة العربية  ،حيـــث ترمز القهـــوة العربية إىل الكرم وحســـن

وشـــهد املجلس اقبـــال العديد من رواد ســـوق الوكرة القديـــم حيث يرتبط

مـــا جعلهـــا متأصلة بقوة
الضيافـــة التى يتميـــز بها املجتمـــع القطري؛
ّ

يف أذهانهـــم بالحكايات الشـــعبية مـــع احتســـاء القهوة العربية وســـط

ىف التقاليـــد العربية.

وهقة ..ت ُرثي األطفال باملعلومات..
تـــري لعبة وهقة فعاليات الدفاع املدين يف أســـباير وهـــي لعبة ترفيهية توعوية تحايك املخاطـــر التي تحيط بنا يف املجمعات ،واملنشـــآت ،واملنازل
واملخيـــات .وأكـــدت ريـــم القحطاين ،منســـقة فعالية «وهقـــة» ،أن الفعاليـــة عبارة عن أســـئلة تهدف لتعليـــم الطفـــل إذا كان ينبغي عليه اســـتخدام

الطفاية أم البطانية وكيفية اســـتخدامها بالشـــكل األمثـــل والنصائح املق ّدمة مـــن ِ
قبلنا يف ذلك.

وقالت :هناك  4أشخاص يف اللعبة وعندما يستمرون يف اللعبة حتى النهاية يكونون قد أدركوا إجراءاتنا مع الحريق وغريه من الحوادث.
وار الفعالية واملشـــاركني
وأبانـــت أن الدفـــاع املدين ال يكتفي بالتعريـــف يف فعالية «وهقة» بكيفيـــة التعامل مع الحريق فقط ،وإمنـــا أيضً ا يتم تعريف ز ّ
مة لتعريفهم بالنصائـــح املهمة التي قد تنقذ
بكيفيـــة التعامل مع الطفل العالق يف الســـيارة أو يف البيت أو يف الغرفة.وقالت :مشـــاركة األطفـــال مه ّ

فضل عن تعريفهـــم بالرقم .999
ً
حياتهم وحيـــاة غريهم،
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عرضة هل قطر..
ِ
ق َيم األجداد إىل األحفاد
شـــهدت عرضـــة هـــل قطـــر ضمـــن فعاليـــة املـــرح يف

العدي ــد م ــن القي ــم يف نف ــوس الط ــاب ،وي ــرف ع ــى

ومحبـــي هـــذا املـــوروث األصيـــل ..وتعتـــر العرضـــة مـــن

احتف ــاالت الي ــوم الوطن ــي.

س ــوق الوك ــرة القدي ــم تفاع ــا م ــن قب ــل الصغ ــار والكب ــار
أســـاليب االحتفـــال باملناســـبات الوطنيـــة واإلجتامعيـــة

بأســـلوب يحـــوي قيـــم الفخـــر واإلعتـــزاز والشـــجاعة،

فهـــي تعلمهـــم تحمـــل املســـؤولية والشـــهامة وتبـــث
يف نفوســهم الحــاس وحــب الوطــن ومعــاين الرجولــة.

حيــث تــرى فيهــا الصفــوف مرتاصــة كالجنــود يف مشــهد
يذكـــر بتالحـــم صفـــوف الفرســـان يف املعركـــة.

وتعــد العرضــة مــن القيــم الراســخة يف العــادات والتقاليد

األصيل ــة لقط ــر ،وته ــدف إىل رف ــع مس ــتوى األبن ــاء يف
أداء العرضـــة ،والتمســـك بالعـــادات والتقاليـــد وتغـــرس

الفعالي ــة مرك ــز نوم ــاس بالتع ــاون والتنس ــيق م ــع لجن ــة

وقـــال أحـــد الزائريـــن ان االحتفـــال باليـــوم الوطنـــي

الـــذي يصـــادف  18ديســـمرب مـــن كل عـــام ،ال يكتمـــل دون

احيـــاء هـــذا الفـــن العريـــق الـــذي كان ومـــا زال يـــؤدى

بنف ــس اإليقاع ــات املوس ــيقية ،وطريق ــة تردي ــد األش ــعار

الحامســـية القدميـــة ،مـــع التمســـك بطريقـــة تنظيـــم
الصفـــوف واألداء يف هـــذا الفـــن الـــذي ســـيبقى خالـــدا

إذا حافظن ــا علي ــه وع ــى طريق ــة أدائ ــه بنف ــس الطريق ــة

التـــي كانـــت تقـــام قدميـــا.
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