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استعدادات كبرية للمسري الوطني

تواجد الجمهور الكريم من الساعة 7 صباحاً, حيث يبدأ املسري 9 صباحاً

باألعالم  تزيينه  مع  جاملياً  منظراً  الدوحة  كورنيش  يشهد 
الذي  الوطني،  املسري  عرض  إلقامة  استعدادا  القطرية 
يتوج احتفاالت أهل قطر باليوم الوطني وميتزج فيه شعور 
املنظمة  اللجنة  أنهت  حيث  والبهجة،  والعزة  السيادة 
الرشكاء  مع  بالتنسيق  بالدولة،  الوطني  اليوم  الحتفاالت 
كورنيش  الستقبال  استعداداتها  كافة  املعنية،  والجهات 
الساعة  متام  يف  سيقام  الذي  الوطني،  للمسري  الدوحة 
18 ديسمرب، وذلك وسط  السبت  التاسعة من صباح يوم غد 
أجواء مفعمة بالشعور الوطني الذي ينتاب جميع أهل قطر 
يف  الصباحي  الحدث  لهذا  ترقباً  ومقيمني،  مواطنني  من 

هذه املناسبة الوطنية العزيزة عىل قلوب الجميع.

املشاة  عروض  عىل  العام  هذا  الوطني  املسري  ويقترص 
العسكرية، من دون أن يصاحبها أي عروض عرسكية لآلليات.

مسري  لتأمني  األمنية  والخطة  التنظيمية  اإلجراءات  وشملت 
شاملية  مبنصات  للجمهور  أماكن  تحديد  الوطني،  اليوم 
وجنوبية، تسع نحو )9586( شخًصا، عىل أن يتم الحضور من 
االحتفال  يف  حدث  كام  )باركود(،  طريق  عن  الدعوات  خالل 
الذي  والطريق  املدعو  الشخص  مسار  لتحديد  املايض 

يسلكه.

الساعة  حتى  للمدعوين  مفتوحة  االحتفال  منطقة  وستكون 
هذا  بعد  بالدخول  السامح  يتم  ولن  صباحاً  والنصف  السابعة 

التوقيت.

برزان،  ويبدأ الطوق األمني من عند شارع حمد حتى شارع برج 
وقد  حمد،  شارع  إشارات  مع  املركزي  املرصف  إشارات  حتى 
لنزول  بوابات  الوطني  اليوم  الحتفاالت  األمنيّة  اللجنة  حددت 
تم  كام  الدعوات،  أصحاب  من  للتأكد  للتفتيش  وبوابات  الركاب 
تم تخصيص  بينام  الزوار،  لكبار  تحديد مداخل لإلعالميني وأخرى 
البدع مقابل مركز قطر للبولينج،  مواقف للجمهور يف حديقة 
جنوب  القديم  الداخلية  وزارة  مبنى  قرب  مواقف  جانب  إىل 

املنصة، ومواقف أخرى أمام مبنى وزارة الداخلية الجديد.

إضفاء  عىل  الوطني  اليوم  الحتفاالت  املنظمة  اللجنة  وحرصت 
خالل  متألقة  لتبدو  الكورنيش،  منطقة  عىل  البهجة  من  أجواء 
هذه املناسبة الوطنية، حرصاً منها عىل أن تخرج االحتفاالت يف 
أفضل صورة لها، وبالشكل الذي يليق باملكانة املرموقة التي 

تتمتع بها دولة قطر عىل الساحة اإلقليمية والدولية.

يذكر أن إطالق األلعاب النارية عىل كورنيش الدوحة، يتزامن غداً 
مع نهاية املباراة النهائية يف ختام بطولة كأس العرب.
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الفائزين  والشباب  الرياضة  وزير  العيل  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  توج 

باملراكز األوىل يف الشوطني التاسع عىل )جائزة املؤسس( والثامن عىل 

الذي  الحايل  املوسم  يف   20 الـ  الخيل  سباق  يف  الوطني(  اليوم  )كأس 

نظمه نادي السباق والفروسية مساء اليوم عىل املضامر العشبي بالريان 

واشتمل عىل 9 أشواط مبناسبة االحتفال باليوم الوطني للدولة.

وظفر الحصان “موارد” ملك الشقب ريسنغ بارشاف املدرب آلبان دي ميوىل، 

الفوز  احرز  أن  بعد  املؤسس  جائزة  بلقب  سعدي  سفيان  الخيال  وبقيادة 

)الفئة  األصيلة  العربية  للخيل  واملخصص  التاسع  الشوط  يف  األول  باملركز 

الثانية( ملسافة 2000 مرت .

حالول  جزيرة  بكأس  الفوز  قرن  أم  وإنتاج  ملك  إيكينوكس”   ” املهر  وخطف 

)كأس اليوم الوطني( بعد أن حقق املركز األول يف الشوط الثامن بإرشاف 

ألبان دو ميول وبقيادة الخيال رونن توماس، وخصص الشوط للخيل  املدرب 

املهجنة األصيلة إنتاج محيل ملسافة 2200 مرت .

“ملزوم”  الجواد  عىل  الخيارين  سعيد  كمعان  محمد  الخيال  فوز  وشهد 

باملركز األول، وجاء يف املركز الثاين متعب عىل غانم الكبييس عىل الجواد 

أس  جي  “اي  الجواد  عىل  املري  سامل  صالح  الثالث  املركز  ويف  “منجم” 

برزان” وحل يف املركز الرابع عيل خالد محمد املسلم عىل الجواد ” كارس”.

أما ويف بقية أشواط السباق الـ 20، فاز املهر “إنقاذ” ملك اسطبل األزرق 

باملركز األول يف الشوط األول بقيادة الخيال متعب عيل الصعاق، بارشاف 

املدرب بدر البلويش يف الشوط املخصص للخيل العربية األصيلة إنتاج محيل 

املبتدئة ملسافة 1600 مرت.

تتويج الفائزين بسباق الخيل عىل جائزة املؤسس

باملركز  العامدي  عبدالله  محمد  سلامن  ملك  ستار”  “زولتان  املهر  وحقق 

عمر  املبتدئة  األصيلة  املهجنة  للخيل  املخصص  الثاين  الشوط  يف  األول 

الخيال  وبقيادة  الغزايل  محمد  املدرب  بإرشاف  مرت،   1100 ملسافة  سنتني 

رونن توماس.

الشوط  يف  األول  باملركز  الفوز  الغزايل  مربط  ملك  “صياد”  املهر  وأحرز 

ملسافة  بسباق  والفائزة  املبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل  املخصص  الثالث 

1600 مرت بإرشاف املدرب جاسم الغزايل وبقيادة الخيال ديفيد آالن.

الشوط  يف  األول  باملركز  السكب  مربط  وإنتاج  ملك  “مزون”  الفرس  وفازت 

الرابع املخصص للخيل املهجنة األصيلة إنتاج محيل، تكافؤ 90 وأقل ملسافة 

1200 مرت مع املدرب ابراهيم املاليك والخيال تربور باتل .

ونجح املهر “أكشن هريو” ملك مربط إنجاز يف إحراز الفوز باملركز األول يف 

90 وأقل،  تكافؤ تصنيف  للخيل املهجنة األصيلة،  الخامس املخصص  الشوط 

سفيان  الخيال  وبقيادة  محسن  زهري  املدرب  بإرشاف  مرت   1400 ملسافة 

سعدي.

ومتكن الحصان “مسيو نوار” ملك عبدالهادي مانع الشهواين الهاجري من 

الفوز باملركز األول يف الشوط السادس املخصص للخيل املهجنة األصيلة، 

تكافؤ تصنيف 100 وأقل، ملسافة 1600 مرت بإرشاف املدرب ستيفانو إبيدو، 

ووبقيادة الخيال رونن توماس .

الشوط  يف  األول  باملركز  رشق،  مربط  ملك  يب”  أوكو  “دي  الحصان  وفاز 

متعب  الخيال  وبقيادة  الهاجري،  سامل  عويضه  املدرب  وبارشاف  السابع، 

عيل الصعاق املري، وخصص الشوط للخيل املهجنة األصيلة تكافؤ )الدرجة 

2( ملسافة 1600 مرت.
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ـــة«  ـــداد.. أمان ـــع األج ـــي »مراب ـــوم الوطن ـــعار الي ـــل ش يحم
القادمـــة  واألجيـــال  الحـــايل  للجيـــل  ســـامية  رســـالة 
بأهميـــة حاميـــة البيئـــة القطريـــة والحفـــاظ عليهـــا، 
ماضيـــاً ومســـتقبالً، كـــام يُـــربز مـــدى تشـــبّث القطريـــني 
ببيئتهـــم وإرث اآلبـــاء واألجـــداد يف الحفـــاظ عـــىل هـــذا 
الوطـــن قـــوال وعمـــال، مـــن خـــالل مـــا أولتـــه القيـــادة 
الرشـــيدة للبيئـــة والتنميـــة املســـتدامة مـــن أهميـــة 
كـــربى، متثلـــت يف إدراج هـــذا املجـــال ضمـــن ركائـــز 
اســـرتاتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطـــر )2030(، 
ـــة  ـــون وحامي ـــدف لص ـــج ته ـــط وبرام ـــالل خط ـــن خ ـــك م وذل
ـــتدامة  ـــة مس ـــا لتنمي ـــي، تحقيق ـــا الطبيع ـــة وتوازنه البيئ

ــة. ــال القادمـ ــال األجيـ تطـ

وتحمـــل شـــعارات اليـــوم الوطنـــي رســـائل مبـــارشة 
موجهـــة للمواطـــن الـــذي يعـــي أهميـــَة االلتـــزام بهـــا، 
ـــظ  ـــىل حف ـــني ع ـــرص املُواطن ـــو ح ـــك ه ـــىل ذل ـــل ع والدلي
كل شـــعار منـــذ إعالنـــه، حيـــُث ال ينـــى املواطنـــون 
شـــعارات مهمـــة مثـــل “يـــوم الـــوالء والتكاتـــف والعـــزة”، 
حـــرة”  بالعـــز والخـــري”، و”قطـــر ســـتبقى  و”أبـــرشوا 
ــعارات التـــي  ــن الشـ ــا مـ و”طوعـــني الصعايـــب”، وغريهـ
ـــر. ـــايل قط ـــم الغ ـــو وطنه ـــني نح ـــة املواطن ـــت رؤي عكس

ويعكـــس شـــعار هـــذا العـــام ثقافـــة القطريـــني الذيـــن 
ــام  ــدم، كـ ــذ القـ ــاً منـ ــاً وثيقـ ــم ارتباطـ ــون ببيئتهـ يرتبطـ
أن ارتباطـــه بالقضايـــا البيئيـــة مـــن شـــأنه أن يســـاهم 
بشـــكل كبـــري يف مســـاعي بعـــض املؤسســـات والجهـــات 
البيئـــة  وصـــون  لحاميـــة  تســـعى  التـــي  الحكوميـــة 

القطريـــة.

عـــىل  قدمـــا  ومضيهـــا  قطـــر  دولـــة  تطلـــع  ورغـــم 
طريـــق املســـتقبل، إال أنهـــا مل تغفـــل إرثهـــا وتاريخهـــا 
الشـــعار  هـــذا  يعكـــس  حيـــث  بالبيئـــة،  واهتاممهـــا 

املســـتنبط مـــن أبيـــات املؤســـس، طيـــب اللـــه ثـــراه، 
ومتســـكهم مباضيهـــم  بأرضهـــم  القطريـــني  ارتبـــاط 

للمســـتقبل. تطلعهـــم  مـــع  وتراثهـــم 

ـــداد..  ـــع األج ـــام »مراب ـــذا الع ـــي له ـــوم الوطن ـــعار الي وش
أمانـــة«، اســـتمّدته اللجنـــة املُنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم 
ــن  ــم بـ ــيخ جاسـ ــدة املؤســـس الشـ ــن قصيـ ــي مـ الوطنـ
محمـــد بـــن ثـــاين طيّـــب اللـــه ثـــراه، مـــرّت يب العـــريات 
عـــدٍّ ومنـــزٍل.. ورســـم لنـــا مـــا غرّيتـــه الهبايـــب.. ديـــاٍر لنـــا 
ــايب.  ــا العشـ ــا ال زخرفتهـ ــم.. مرباعنـ ــا كّل موسـ نعتادهـ
 2021 اليـــوم الوطنـــي للدولـــة  وتبـــنّي قصـــة شـــعار 
ــذ  ــا منـ ــا وثيًقـ ــم ارتباطًـ ــون ببيئتهـ ــني يرتبطـ أنَّ القطريـ
القـــدم، فيهـــا تربّـــوا وبخصائصهـــا تأثـــروا، فتعايشـــوا مـــع 
ـــربوها  ـــمها، وس ـــع مواس ـــرًّا، يف جمي ـــرًا وب ـــا بح طبيعته
حتّـــى شـــكَّلت جـــزًءا مهـــاًم ومؤثِّـــرًا يف تعزيـــز ُهويتهـــم، 
لذلـــك، اتَّســـمت حياتهـــم بالبســـاطة كبســـاطة بيئتهـــم، 
أخالقهـــم  دماثـــة  عـــىل  األرض  دماثـــة  وانعكســـت 
عبارتهـــم،  وصفـــاء  قولهـــم  وسالســـة  وتواضعهـــم 
حتـــى مالبســـهم وعامرتهـــم. كـــام مثّـــَل التقـــاء البحـــر 
بالـــرب ميـــزة لهـــذه البيئـــة، فقـــد جمعـــت حيـــاة القطريـــني 
بـــني الّنعمتـــني، فاغتنـــى عيشـــهم بخرياتهـــام، فكانـــوا 
يرتـــادون البحـــر للغـــوص صيًفـــا، ويربّعـــون يف الشـــتاء، 
بالحكمـــة  البحـــر  ناصيـــة  ركبـــوا  اللؤلـــؤ  أجـــل  ومـــن 
والّشـــجاعة، وآمنـــوا بـــأنَّ الحيـــاة تفاعـــٌل مـــع اآلخـــر، 
فكانـــوا يســـتقبلون الســـفن القادمـــة لشـــواطئهم مـــن 
كلِّ مـــكان بكـــرم وترحيـــب، ويف الّصحـــراء وجـــدوا اإللهـــام 
ـــٍة،  ـــن صعوب ـــا م ـــش فيه ـــف العي ـــا يكتن ـــم م ـــة رغ والفطن
تعكســـها نـــدرة املـــاء وقلّـــة العشـــب، واســـتطاعوا 
ترويـــض الصحـــراء بصربهـــم، وزاد جـــامل الـــّروض مـــن 

شـــاعريّتهم وإبداعهـــم.

»مرابع األجداد.. أمانة«.. رسالة سامية لألجيال
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تنوعـــت مظاهر احتفـــال املواطنـــني باليـــوم الوطني 
بني األعالم وملصقات الســـيارات واإلكسســـوارات التي 
تحمـــل معاين االعتـــزاز والفخـــر بالوطـــن، والتي تكون 
عرصيـــة ومبتكرة عامـــاً بعد عـــام، وتوجـــد يف العديد 

التجارية. املحـــال 

واكتســـت املعـــامل البـــارزة يف الدولة بشـــعار اليوم 
الوطنـــي وذلـــك تعبريا عـــن الفرحة الغامرة باســـتقبال 
أغىل املناســـبات الوطنية، وهو اليـــوم الوطني الذي 

يصادف 18 ديســـمرب مـــن كل عام.

كام توشـــحت العديد مـــن املباين واملنـــازل والرشكات 
واملؤسســـات الحكوميّـــة والخاّصة باألعـــالم القطرية، 

الوطني. باليـــوم  ابتهاجاً  بالعنايب،  واكتســـت 

مـــن جانبها، نفـــذت وزارة البلدية أعـــامل تجميل وتزيني 
ملختلف املبـــاين واملرافق الحيويـــة التابعة لها، يف 

إطار االحتفال مبناســـبة اليـــوم الوطني للدولة.

وقـــد جـــرى توزيع عـــدد مـــن األعـــالم عـــىل املباين 
الرئيســـية ووضع لوحات بشـــعار اليوم الوطني بأشكال 
مختلفـــة عىل الواجهـــة الرئيســـية للمبـــاين، حيث تم 

تزيني مبنـــى الـــوزارة الرئييس بأعـــالم قطر. 

كام جـــرى تجميل وتزيني أبـــراج املنصور، والعســـريي، 
والتخطيـــط، والبيئة والتغـــري املناخي مبنـــى املنتزه، 
ومدخـــل عـــدد مـــن البلديـــات وإضافة ملســـات جاملية 

التابعة. املكاتـــب  عىل 

ويف الســـياق ذاته قام قســـم الحدائق ببلدية الدوحة 
بزراعة زهور موســـمية بشـــارع الكورنيـــش ووضع أبراج 
الزهـــور واملعلقات عىل أعمـــدة اإلنـــارة بالتعاون مع 
إدارة الحدائـــق العامة، كام جرى قص وتهذيب األشـــجار 

ومغطيـــات الرتبة يف كافـــة مناطق الدوحة.

معامل قطر تكتيس باألدعم.. والكورنيش بالزهور
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عرض مرسحي يشد األنظار يف »دريشة«

»إفتحوا األبواب«..

مـــن  األوىل  النســـخة  فعاليـــات  أمـــس  تواصلـــت 
ـــتضيفه  ـــذي تس ـــة ال ـــون االدائي ـــة للفن ـــان دريش مهرج
مؤسســـة قطـــر للرتبيـــة والعلـــوم وتنميـــة املجتمـــع، 
واللجنـــة  والثقافـــة،  الـــرتاث  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
للدولـــة،  الوطنـــي  اليـــوم  الحتفـــاالت  املنظمـــة 
ــة  ــة والرياضيـ ــطة االجتامعيـ ــم األنشـ ــدوق دعـ وصنـ
ـــي  ـــبابية الت ـــة الش ـــروض املرسحي ـــن الع ـــم”؛ وم “دع
ــوا  ــة “افتحـ ــد مرسحيـ ــور نجـ ــان الحضـ ــت استحسـ القـ
ـــاب الشـــهرية،  األبـــواب” املأخـــوذة مـــن قصـــة عـــيل ب
ابراهيـــم  الشـــاب  الفنـــان  الشـــخصية  ويجســـد 
ــا مـــن  ــا تفاعليـ العقيـــدي، وتقـــدم املرسحيـــة عرضـ
خـــالل اعتبـــار املوجوديـــن داخـــل مطعـــم “شـــيف 
غـــاردن” شـــخصيات مشـــاركة يف العـــرض املرسحـــي، 

ــل. ــخصيات العمـ ــل شـ ــا مثـ متامـ

وأعـــرب الفنـــان الشـــاب إبراهيـــم العقيـــدي عـــن 
يف  دريشـــة  مهرجـــان  يف  باملشـــاركة  ســـعادته 
مرسحـــي  عـــرض  أول  خـــالل  مـــن  األوىل  نســـخته 
حـــي، مشـــريا اىل انهـــا مرسحيـــة عائليـــة غنائيـــة 

الزمنيـــة ســـاعة كاملـــة. اســـتعراضية؛ ومدتهـــا 

ويحتضـــن مهرجـــان دريشـــة للفنـــون االدائيـــة يف 
ــروض  ــات والعـ ــن الفعاليـ ــد مـ ــه األوىل، العديـ دورتـ
ــا  ــرسح والدرامـ ــمل املـ ــملت تشـ ــي شـ ــة والتـ الفنيـ

واملوســـيقى وورش عمـــل واملحـــارضات وتجربـــة 
عشـــاء تفاعليـــة وجلســـات روايـــة القصـــص وغريهـــا 
مـــن االنشـــطة التـــي منحـــت الفرصـــة للشـــباب قصـــد 
التعبـــري عـــن طاقتهـــم وابـــراز مواهبهـــم كل يف 

مجـــال.

وتعـــرض مرسحـــة “افتحـــوا األبـــواب” مـــن الســـاعة 5 
اىل 6 مســـاء يف مطعـــم شـــف غـــاردن، وتضـــم نخبـــة 
ــدي  ــم العقيـ ــرار ابراهيـ ــىل غـ ـــني عـ ــن املوهوب مـ
ووفـــاء قصـــاب وهيـــام مدحـــت وعبـــد الهـــادي قصـــاب 
ــل  ــتعراضية مثـ ــامء اسـ ــر اسـ ــام تحـ ــني؛ فيـ كممثلـ
ـــة  ـــيل وحبيب ـــعود ع ـــة س ـــيل ومياس ـــعود ع ارساء س
ـــد و  ـــا احم ـــد ولين ـــمية احم ـــد وس ـــم احم ـــل ومري افض
ـــول  ـــدي وبت ـــرار الحمي ـــد واب ـــا محم ـــد ومه ـــوز محم ف
ـــوش  ـــس العل ـــل وان ـــة وائ ـــل ومن ـــة وائ ـــد وفاطم محم

ورامـــي الخطيـــب .

وتولـــت تصميـــم األزيـــاء ســـهام واملكيـــاج لســـهام 
عـــيل  محمـــد  لفاطمـــة  الصـــوت  بينـــام  ؛  وفـــوز 
ــت” ؛  ــة “فيرشبيلـ ــاءة لرشكـ ــذ االضـ ــور وتنفيـ والديكـ
واالخـــراج وتصميـــم كليجـــراف للمبـــدع تامـــر القـــزاز ؛ 
امـــا كلـــامت االغـــاين فهـــي لحصـــة العـــويض ومـــن 
ــد الكبيـــيس  ــاء فهـ ــرب ادريـــس وغنـ ــد الـ ــان عبـ الحـ

ــة. وريانـ
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يحتل اليـــوم الوطني الذي يصـــادف الثامن عرش من ديســـمرب يف كل عام 

مكانـــة كـــربى يف وجـــدان املواطنني وهـــو مناســـبة للتعبري عـــن الفرحة 

وتعزيـــز الوالء واســـتذكار تضحيات اآلبـــاء لتظل ذكرى محفـــورة يف وجدان 

. لجميع ا

ويحـــرص املُواطنوَن مـــن ناحيِتهم عىل ترجمـــة اعتزازهـــم بالوطن بصورة 

عمليّة يف نفوس األبنـــاء، من خالل تقديم الرشح الوايف لهم عن أســـباِب 

اختيـــاِر هذا اليـــوم بالتحديد ليكون يوًمـــا وطنيًّا لدولة قطـــر، باإلضافة إىل 

إبـــراز مظاهر الفرحـــة بقدوِمه عـــرب تزيني منازلِهـــم ومركباتِهـــم باألعالم 

القطريّـــة وعبارات الـــوالء واالنتامء للوطن والقيادة الرّشـــيدة.

كام يحـــرص األطفال يف األســـواق عىل ارتـــداء املالبس املزينـــة باألعالم 

العســـكريّة. واملالبس  القطريّة 

ركوب الهجن.. 

اليوم الوطني.. تعليم األبناء روح اإلنتامء

ويســـتذكر املواطنون يف 18 ديســـمرب الســـرية العطرة للمؤســـس الذي 

أرىس، قبـــل قرابـــة مائـــة وأربعني عامـــاً عند تســـلمه مقاليـــد الحكم يف 

البـــالد يوم 18 ديســـمرب 1878 دعائم دولتنا الحديثة، وحافظ عىل ســـيادتها، 

وصان كرامة شـــعبها، وجعل من قطر دولة موحدة ومتامســـكة ومستقلة، 

وأســـس لها القيم واملبادئ التي قامـــت عليها، ومضت بفضلها يف دروب 

املجـــد والعـــز، تحقق اإلنجـــازات وتصنع األمجـــاد، وترعى الحقـــوق وتصون 

العهـــود وتغيث املحتـــاج وتنرص املظلـــوم وتنترص للحق والعـــدل وتراعي 

حق الجـــوار وتتمســـك بالقيـــم واألخالق، وتقـــدم للعـــامل منوذجا مرشقا 

للدولة اآلمنـــة واملســـتقرة القادرة عىل تحقيـــق أعىل معـــدالت التنمية، 

وتوفري أرقى ســـبل الحيـــاة الكرمية لشـــعبها واملقيمني عـــىل أرضها.

تحظـــى فعالية مجلس العزبـــة بإقبال العديد من رواد حديقة أســـباير حيث يتم اســـتقبال الزوار مع إقامة مســـابقة ثقافية عن املحتـــوى الرتايث املقدم 

يف املجلـــس، وهـــي امتداد لخيم اســـتقبال الزائرين وتبـــادل األحاديث معهـــم ضمن فعالية املقطـــر”، حيث يتعرفون عـــىل العـــادات والتقاليد القطرية 

مبـــا فيهـــا كيفية إعداد وتقديـــم القهوة العربية، إألى جانـــب تقديم مجموعة من األنشـــطة األخرى، مثل روايـــة القصص للزوار، وعزف الربابة، ومســـابقة 

األلغـــاز الشـــعبية، وآداب املجلـــس، باإلضافة إىل بيت الحريم، الذي يســـتقبل الزائرات لتبـــادل األحاديث معهن عـــن العادات والتقاليـــد القطرية. وقد أبدى 

العديـــد من الزائرين اعجابهـــم باألجواء الرتاثيـــة يف املجالس التقليدية.

أجواء تراثية يف »مجلس العزبة«
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ــة  ــة الدوليـ ــة الفنلنديـ ــة القطريـ ــات املدرسـ تألقـــت طالبـ
بتقديـــم كـــورال وأغـــان وطنيـــة، جذبـــت جهـــور ســـوق 
نغنـــي”  “لهـــا  فعاليـــة  خـــالل  مـــن  القديـــم،  الوكـــرة 
ضمـــن الفعاليـــات املصاحبـــة الحتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي، 
تعزيـــز  عـــىل  نغنـــي”  “لهـــا  فعاليـــة  فكـــرة  وتقـــوم 
ــم  ــق والئهـ ــالل تعميـ ــن خـ ــة مـ ــة للطلبـ ــة الوطنيـ الهويـ
ـــزءا  ـــل ج ـــي متث ـــة الت ـــة الوطني ـــور الثقافي ـــم للص وانتامئه
مـــن مجتمعهـــم، وتنميـــة حســـهم الفنـــي مـــن خـــالل 

تقديـــم أداء جامعـــي لألعـــامل الفنيـــة الوطنيـــة.

بـــني  مـــا  القديـــم  الوكـــرة  ســـوق  فعاليـــات  وتتنـــوع 
ـــكاس  ـــج والع ـــف الفري ـــكييل ومتح ـــن التش ـــرسح والف »امل
ـــي  ـــاكاة الرم ـــاك، ومح ـــج 360 وي ـــذة وبرنام ـــس النوخ ومجل
ـــيف  ـــىل الس ـــداق ع ـــة الح ـــن فعالي ـــاًل ع ـــد، فض ـــد القصي وع
وركـــوب الهجـــن والســـياكل البحريـــة واملطـــوع والنهـــام 
والقـــوارب الرشاعيـــة الحديثـــة والرمـــي عـــىل البالـــون 
ومســـابقة الركـــوب »واقـــف« ومســـابقة ســـؤال ومعلومـــة 
ــعبية  ــاب الشـ ــة واأللعـ ــة ومجلـــس العزبـ ومجلـــس الدامـ
ــعبية  ــوة الشـ ــز والقهـ ــالب املاعـ ــابقة حـ ــب مسـ إىل جانـ

وعرضـــة هـــل قطـــر.

أداء جامعي لألغاين الوطنية

لها نغني.. 
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برعايــــة  2021 الوطنــــي  اليــــوم  فعاليــــات 

ــم الداعـــ
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برعايــــة  2021 الوطنــــي  اليــــوم  فعاليــــات 

النوخــــذة

املجدمي
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برعايــــة  2021 الوطنــــي  اليــــوم  فعاليــــات 

الغيــــــص

السيب
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برعايــــة  2021 الوطنــــي  اليــــوم  فعاليــــات 

الناقــل الرسمي للمسري الوطني


