علوم
اليوم الوطني
نرشة تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة
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استعدادات كبرية للمسري الوطني
تواجد الجمهور الكريم من الساعة  7صباحاً ,حيث يبدأ املسري  9صباحاً

يشهد كورنيش الدوحة منظرا ً جاملياً مع تزيينه باألعالم

وستكون منطقة االحتفال مفتوحة للمدعوين حتى الساعة

يتوج احتفاالت أهل قطر باليوم الوطني وميتزج فيه شعور

التوقيت.

القطرية استعدادا إلقامة عرض املسري الوطني ،الذي

السيادة والعزة والبهجة ،حيث أنهت اللجنة املنظمة
الحتفاالت اليوم الوطني بالدولة ،بالتنسيق مع الرشكاء

والجهات املعنية ،كافة استعداداتها الستقبال كورنيش

الدوحة للمسري الوطني ،الذي سيقام يف متام الساعة

التاسعة من صباح يوم غد السبت  18ديسمرب ،وذلك وسط
أجواء مفعمة بالشعور الوطني الذي ينتاب جميع أهل قطر

من مواطنني ومقيمني ،ترقباً لهذا الحدث الصباحي يف

هذه املناسبة الوطنية العزيزة عىل قلوب الجميع.

ويقترص املسري الوطني هذا العام عىل عروض املشاة

العسكرية ،من دون أن يصاحبها أي عروض عرسكية لآلليات.

السابعة والنصف صباحاً ولن يتم السامح بالدخول بعد هذا

ويبدأ الطوق األمني من عند شارع حمد حتى شارع برج برزان،

حتى إشارات املرصف املركزي مع إشارات شارع حمد ،وقد

حددت اللجنة األمنيّة الحتفاالت اليوم الوطني بوابات لنزول
الركاب وبوابات للتفتيش للتأكد من أصحاب الدعوات ،كام تم
تحديد مداخل لإلعالميني وأخرى لكبار الزوار ،بينام تم تخصيص
مواقف للجمهور يف حديقة البدع مقابل مركز قطر للبولينج،

إىل جانب مواقف قرب مبنى وزارة الداخلية القديم جنوب
املنصة ،ومواقف أخرى أمام مبنى وزارة الداخلية الجديد.

وحرصت اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني عىل إضفاء

أجواء من البهجة عىل منطقة الكورنيش ،لتبدو متألقة خالل

وشملت اإلجراءات التنظيمية والخطة األمنية لتأمني مسري

هذه املناسبة الوطنية ،حرصاً منها عىل أن تخرج االحتفاالت يف

شخصا ،عىل أن يتم الحضور من
وجنوبية ،تسع نحو ()9586
ً

تتمتع بها دولة قطر عىل الساحة اإلقليمية والدولية.

اليوم الوطني ،تحديد أماكن للجمهور مبنصات شاملية
خالل الدعوات عن طريق (باركود) ،كام حدث يف االحتفال
املايض لتحديد مسار الشخص املدعو والطريق الذي

يسلكه.

أفضل صورة لها ،وبالشكل الذي يليق باملكانة املرموقة التي

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

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

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

األول يف الشوط الثاين املخصص للخيل املهجنة األصيلة املبتدئة عمر

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

سنتني ملسافة  1100مرت ،بإرشاف املدرب محمد الغزايل وبقيادة الخيال

نظمه نادي السباق والفروسية مساء اليوم عىل املضامر العشبي بالريان

رونن توماس.

واشتمل عىل  9أشواط مبناسبة االحتفال باليوم الوطني للدولة.

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

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

الثالث املخصص للخيل العربية األصيلة املبتدئة والفائزة بسباق ملسافة

وبقيادة الخيال سفيان سعدي بلقب جائزة املؤسس بعد أن احرز الفوز

 1600مرت بإرشاف املدرب جاسم الغزايل وبقيادة الخيال ديفيد آالن.

باملركز األول يف الشوط التاسع واملخصص للخيل العربية األصيلة (الفئة
الثانية) ملسافة  2000مرت .
وخطف املهر ” إيكينوكس” ملك وإنتاج أم قرن الفوز بكأس جزيرة حالول
(كأس اليوم الوطني) بعد أن حقق املركز األول يف الشوط الثامن بإرشاف
املدرب ألبان دو ميول وبقيادة الخيال رونن توماس ،وخصص الشوط للخيل
املهجنة األصيلة إنتاج محيل ملسافة  2200مرت .
وشهد فوز الخيال محمد كمعان سعيد الخيارين عىل الجواد “ملزوم”
باملركز األول ،وجاء يف املركز الثاين متعب عىل غانم الكبييس عىل الجواد
“منجم” ويف املركز الثالث صالح سامل املري عىل الجواد “اي جي أس
برزان” وحل يف املركز الرابع عيل خالد محمد املسلم عىل الجواد ” كارس”.
أما ويف بقية أشواط السباق الـ  ،20فاز 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  1600مرت.

وفازت الفرس “مزون” ملك وإنتاج مربط السكب باملركز األول يف الشوط
الرابع املخصص للخيل املهجنة األصيلة إنتاج محيل ،تكافؤ  90وأقل ملسافة
 1200مرت مع املدرب ابراهيم املاليك والخيال تربور باتل .
ونجح املهر “أكشن هريو” ملك مربط إنجاز يف إحراز الفوز باملركز األول يف
الشوط الخامس املخصص للخيل املهجنة األصيلة ،تكافؤ تصنيف  90وأقل،
ملسافة  1400مرت بإرشاف املدرب زهري محسن وبقيادة الخيال سفيان
سعدي.
ومتكن الحصان “مسيو نوار” ملك عبدالهادي مانع الشهواين الهاجري من
الفوز باملركز األول يف الشوط السادس املخصص للخيل املهجنة األصيلة،
تكافؤ تصنيف  100وأقل ،ملسافة  1600مرت بإرشاف املدرب ستيفانو إبيدو،
ووبقيادة الخيال رونن توماس .
وفاز الحصان “دي أوكو يب” ملك مربط رشق ،باملركز األول يف الشوط
السابع ،وبارشاف املدرب عويضه سامل الهاجري ،وبقيادة الخيال متعب
عيل الصعاق املري ،وخصص الشوط للخيل املهجنة األصيلة تكافؤ (الدرجة
 )2ملسافة  1600مرت.
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«مرابع األجداد ..أمانة» ..رسالة سامية لألجيال
يحم ــل ش ــعار الي ــوم الوطن ــي «مراب ــع األج ــداد ..أمان ــة»
رســـالة ســـامية للجيـــل الحـــايل واألجيـــال القادمـــة
بأهميـــة حاميـــة البيئـــة القطريـــة والحفـــاظ عليهـــا،
ماضيـــاً ومســـتقبالً ،كـــا يُـــرز مـــدى تشـــ ّبث القطريـــن
ببيئته ــم وإرث اآلب ــاء واألج ــداد يف الحف ــاظ ع ــى ه ــذا
الوطـــن قـــوال وعمـــا ،مـــن خـــال مـــا أولتـــه القيـــادة
الرشـــيدة للبيئـــة والتنميـــة املســـتدامة مـــن أهميـــة
كـــرى ،متثلـــت يف إدراج هـــذا املجـــال ضمـــن ركائـــز
اســـراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطـــر (،)2030
وذل ــك م ــن خ ــال خط ــط وبرام ــج ته ــدف لص ــون وحامي ــة
البيئ ــة وتوازنه ــا الطبيع ــي ،تحقيق ــا لتنمي ــة مس ــتدامة
تطـــال األجيـــال القادمـــة.
وتحمـــل شـــعارات اليـــوم الوطنـــي رســـائل مبـــارشة
موجه ــة للمواط ــن ال ــذي يع ــي أهميــ َ
ة االلت ــزام به ــا،
والدلي ــل ع ــى ذل ــك ه ــو ح ــرص امل ُواطن ــن ع ــى حف ــظ
كل شـــعار منـــذ إعالنـــه ،حيـــثُ ال ينـــى املواطنـــون
ش ــعارات مهم ــة مث ــل “ي ــوم ال ــوالء والتكات ــف والع ــزة”،
و”أبـــروا بالعـــز والخـــر” ،و”قطـــر ســـتبقى حـــرة”
و”طوعـــن الصعايـــب” ،وغريهـــا مـــن الشـــعارات التـــي
عكس ــت رؤي ــة املواطن ــن نح ــو وطنه ــم الغ ــايل قط ــر.
ويعكـــس شـــعار هـــذا العـــام ثقافـــة القطريـــن الذيـــن
يرتبطـــون ببيئتهـــم ارتباطـــاً وثيقـــاً منـــذ القـــدم ،كـــا
أن ارتباطـــه بالقضايـــا البيئيـــة مـــن شـــأنه أن يســـاهم
بش ــكل كب ــر يف مس ــاعي بع ــض املؤسس ــات والجه ــات
الحكوميـــة التـــي تســـعى لحاميـــة وصـــون البيئـــة
القطريـــة.
ورغـــم تطلـــع دولـــة قطـــر ومضيهـــا قدمـــا عـــى
طريـــق املســـتقبل ،إال أنهـــا مل تغفـــل إرثهـــا وتاريخهـــا
واهتاممهـــا بالبيئـــة ،حيـــث يعكـــس هـــذا الشـــعار

املســـتنبط مـــن أبيـــات املؤســـس ،طيـــب اللـــه ثـــراه،
ارتبـــاط القطريـــن بأرضهـــم ومتســـكهم مباضيهـــم
وتراثهـــم مـــع تطلعهـــم للمســـتقبل.
وش ــعار الي ــوم الوطن ــي له ــذا الع ــام «مراب ــع األج ــداد..
أمانـــة» ،اســـتم ّدته اللجنـــة امل ُنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم
الوطنـــي مـــن قصيـــدة املؤســـس الشـــيخ جاســـم بـــن
محمـــد بـــن ثـــاين ط ّيـــب اللـــه ثـــراه ،مـــ ّرت يب العـــرات
عــ ٍّد ومن ــز ٍ
غيت ــه الهباي ــب ..دي ــا ٍر لن ــا
ل ..ورس ــم لن ــا م ــا ّ
كل موســـم ..مرباعنـــا ال زخرفتهـــا العشـــايب.
نعتادهـــا ّ
وتبـــن قصـــة شـــعار اليـــوم الوطنـــي للدولـــة 2021
ّ
ن القطريـــن يرتبطـــون ببيئتهـــم ارتباطًـــا وثيقًـــا منـــذ
أ َّ
القــدم ،فيهــا تربّــوا وبخصائصهــا تأثــروا ،فتعايشــوا مــع
طبيعته ــا بحــ ًرا وبــ ًّرا ،يف جمي ــع مواس ــمها ،وس ــروها
هويتهــم،
ـا ومؤث ِّـ ًرا يف تعزيــز ُ
حتّــى ش ـكَّلت جــز ًءا مهـ ً
لذل ــك ،ات َّس ــمت حياته ــم بالبس ــاطة كبس ــاطة بيئته ــم،
وانعكســـت دماثـــة األرض عـــى دماثـــة أخالقهـــم
وتواضعهـــم وسالســـة قولهـــم وصفـــاء عبارتهـــم،
ّـــل التقـــاء البحـــر
حتـــى مالبســـهم وعامرتهـــم .كـــا مث َ
بال ــر مي ــزة له ــذه البيئ ــة ،فق ــد جمع ــت حي ــاة القطري ــن
بـــن ال ّنعمتـــن ،فاغتنـــى عيشـــهم بخرياتهـــا ،فكانـــوا
يرتـــادون البحـــر للغـــوص صيفًـــا ،ويربّعـــون يف الشـــتاء،
ومـــن أجـــل اللؤلـــؤ ركبـــوا ناصيـــة البحـــر بالحكمـــة
تفاعـــل مـــع اآلخـــر،
ٌ
ن الحيـــاة
والشّ ـــجاعة ،وآمنـــوا بـــأ َّ
فكان ــوا يس ــتقبلون الس ــفن القادم ــة لش ــواطئهم م ــن
الصحــراء وجــدوا اإللهــام
ِّ
كل مــكان بكــرم وترحيــب ،ويف ّ
والفطن ــة رغ ــم م ــا يكتن ــف العي ــش فيه ــا م ــن صعوبــ ٍ
ة،
تعكســـها نـــدرة املـــاء وقلّـــة العشـــب ،واســـتطاعوا
ترويـــض الصحـــراء بصربهـــم ،وزاد جـــال الـــ ّروض مـــن
شـــاعريّتهم وإبداعهـــم.
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معامل قطر تكتيس باألدعم ..والكورنيش بالزهور
تنوعـــت مظاهر احتفـــال املواطنـــن باليـــوم الوطني

وقـــد جـــرى توزيع عـــدد مـــن األعـــام عـــى املباين

تحمـــل معاين االعتـــزاز والفخـــر بالوطـــن ،والتي تكون

مختلفـــة عىل الواجهـــة الرئيســـية للمبـــاين ،حيث تم

بني األعالم وملصقات الســـيارات واإلكسســـوارات التي

عرصيـــة ومبتكرة عامـــاً بعد عـــام ،وتوجـــد يف العديد
املحـــال التجارية.

الرئيســـية ووضع لوحات بشـــعار اليوم الوطني بأشكال
تزيني مبنـــى الـــوزارة الرئييس بأعـــام قطر.

كام جـــرى تجميل وتزيني أبـــراج املنصور ،والعســـري،

واكتســـت املعـــامل البـــارزة يف الدولة بشـــعار اليوم

والتخطيـــط ،والبيئة والتغـــر املناخي مبنـــى املنتزه،

أغىل املناســـبات الوطنية ،وهو اليـــوم الوطني الذي

عىل املكاتـــب التابعة.

الوطنـــي وذلـــك تعبريا عـــن الفرحة الغامرة باســـتقبال
يصادف  18ديســـمرب مـــن كل عام.

ومدخـــل عـــدد مـــن البلديـــات وإضافة ملســـات جاملية
ويف الســـياق ذاته قام قســـم الحدائق ببلدية الدوحة

كام توشـــحت العديد مـــن املباين واملنـــازل والرشكات

بزراعة زهور موســـمية بشـــارع الكورنيـــش ووضع أبراج

واكتســـت بالعنايب ،ابتهاجاً باليـــوم الوطني.

إدارة الحدائـــق العامة ،كام جرى قص وتهذيب األشـــجار

والخاصة باألعـــام القطرية،
واملؤسســـات الحكوم ّيـــة
ّ
مـــن جانبها ،نفـــذت وزارة البلدية أعـــال تجميل وتزيني

ملختلف املبـــاين واملرافق الحيويـــة التابعة لها ،يف
إطار االحتفال مبناســـبة اليـــوم الوطني للدولة.

الزهـــور واملعلقات عىل أعمـــدة اإلنـــارة بالتعاون مع
ومغطيـــات الرتبة يف كافـــة مناطق الدوحة.
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«إفتحوا األبواب»..

عرض مرسحي يشد األنظار يف «دريشة»
تواصلـــت أمـــس فعاليـــات النســـخة األوىل مـــن
مهرج ــان دريش ــة للفن ــون االدائي ــة ال ــذي تس ــتضيفه
مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع،
بالتعـــاون مـــع وزارة الـــراث والثقافـــة ،واللجنـــة
املنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي للدولـــة،
وصنـــدوق دعـــم األنشـــطة االجتامعيـــة والرياضيـــة
“دع ــم”؛ وم ــن الع ــروض املرسحي ــة الش ــبابية الت ــي
القـــت استحســـان الحضـــور نجـــد مرسحيـــة “افتحـــوا
األب ــواب” املأخ ــوذة م ــن قص ــة ع ــي ب ــاب الش ــهرية،
ويجســـد الشـــخصية الفنـــان الشـــاب ابراهيـــم
العقيـــدي ،وتقـــدم املرسحيـــة عرضـــا تفاعليـــا مـــن
خـــال اعتبـــار املوجوديـــن داخـــل مطعـــم “شـــيف
غ ــاردن” ش ــخصيات مش ــاركة يف الع ــرض املرسح ــي،
متامـــا مثـــل شـــخصيات العمـــل.
وأعـــرب الفنـــان الشـــاب إبراهيـــم العقيـــدي عـــن
ســـعادته باملشـــاركة يف مهرجـــان دريشـــة يف
نســـخته األوىل مـــن خـــال أول عـــرض مرسحـــي
حـــي ،مشـــرا اىل انهـــا مرسحيـــة عائليـــة غنائيـــة
اســـتعراضية؛ ومدتهـــا الزمنيـــة ســـاعة كاملـــة.
ويحتضـــن مهرجـــان دريشـــة للفنـــون االدائيـــة يف
دورتـــه األوىل ،العديـــد مـــن الفعاليـــات والعـــروض
الفنيـــة والتـــي شـــملت تشـــمل املـــرح والدرامـــا

واملوســـيقى وورش عمـــل واملحـــارضات وتجربـــة
عشـــاء تفاعليـــة وجلســـات روايـــة القصـــص وغريهـــا
م ــن االنش ــطة الت ــي منح ــت الفرص ــة للش ــباب قص ــد
التعبـــر عـــن طاقتهـــم وابـــراز مواهبهـــم كل يف
مجـــال.
وتعـــرض مرسحـــة “افتحـــوا األبـــواب” مـــن الســـاعة 5
اىل  6مســاء يف مطعــم شــف غــاردن ،وتضــم نخبــة
مـــن املوهوبـــن عـــى غـــرار ابراهيـــم العقيـــدي
ووفــاء قصــاب وهيــام مدحــت وعبــد الهــادي قصــاب
كممثلـــن؛ فيـــا تحـــر اســـاء اســـتعراضية مثـــل
ارساء س ــعود ع ــي ومياس ــة س ــعود ع ــي وحبيب ــة
افض ــل ومري ــم احم ــد وس ــمية احم ــد ولين ــا احم ــد و
ف ــوز محم ــد ومه ــا محم ــد واب ــرار الحمي ــدي وبت ــول
محم ــد وفاطم ــة وائ ــل ومن ــة وائ ــل وان ــس العل ــوش
ورامـــي الخطيـــب .
وتول ــت تصمي ــم األزي ــاء س ــهام واملكي ــاج لس ــهام
وفـــوز ؛ بينـــا الصـــوت لفاطمـــة محمـــد عـــي
والديكـــور وتنفيـــذ االضـــاءة لرشكـــة “فيرشبيلـــت” ؛
واالخـــراج وتصميـــم كليجـــراف للمبـــدع تامـــر القـــزاز ؛
ام ــا كل ــات االغ ــاين فه ــي لحص ــة الع ــويض وم ــن
الحـــان عبـــد الـــرب ادريـــس وغنـــاء فهـــد الكبيـــي
وريانـــة.
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اليوم الوطني ..تعليم األبناء روح اإلنتامء
يحتل اليـــوم الوطني الذي يصـــادف الثامن عرش من ديســـمرب يف كل عام

ويســـتذكر املواطنون يف  18ديســـمرب الســـرة العطرة للمؤســـس الذي

مكانـــة كـــرى يف وجـــدان املواطنني وهـــو مناســـبة للتعبري عـــن الفرحة

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

وتعزيـــز الوالء واســـتذكار تضحيات اآلبـــاء لتظل ذكرى محفـــورة يف وجدان

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

ا لجميع .

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

ن مـــن ناحي ِتهم عىل ترجمـــة اعتزازهـــم بالوطن بصورة
ويحـــرص امل ُواطنو َ

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

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

مـــا وطن ًّيا لدولة قطـــر ،باإلضافة إىل
اختيـــا ِر هذا اليـــوم بالتحديد ليكون يو ً

إبـــراز مظاهر الفرحـــة بقدو ِ
مه عـــر تزيني منازلِهـــم ومركباتِهـــم باألعالم
القطريّـــة وعبارات الـــوالء واالنتامء للوطن والقيادة ال ّرشـــيدة.

كام يحـــرص األطفال يف األســـواق عىل ارتـــداء املالبس املزينـــة باألعالم

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 عـــى أرضها.

القطريّة واملالبس العســـكريّة.

أجواء تراثية يف «مجلس العزبة»
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 عـــى 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.
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لها نغني..
أداء جامعي لألغاين الوطنية
تألقـــت طالبـــات املدرســـة القطريـــة الفنلنديـــة الدوليـــة

وتتنـــوع فعاليـــات ســـوق الوكـــرة القديـــم مـــا بـــن

الوكـــرة القديـــم ،مـــن خـــال فعاليـــة “لهـــا نغنـــي”

ومجل ــس النوخ ــذة وبرنام ــج  360وي ــاك ،ومح ــاكاة الرم ــي

بتقديـــم كـــورال وأغـــان وطنيـــة ،جذبـــت جهـــور ســـوق
ضم ــن الفعالي ــات املصاحب ــة الحتف ــاالت الي ــوم الوطن ــي،
وتقـــوم فكـــرة فعاليـــة “لهـــا نغنـــي” عـــى تعزيـــز

الهويـــة الوطنيـــة للطلبـــة مـــن خـــال تعميـــق والئهـــم
وانتامئه ــم للص ــور الثقافي ــة الوطني ــة الت ــي متث ــل ج ــزءا

مـــن مجتمعهـــم ،وتنميـــة حســـهم الفنـــي مـــن خـــال

تقديـــم أداء جامعـــي لألعـــال الفنيـــة الوطنيـــة.

«امل ــرح والف ــن التش ــكييل ومتح ــف الفري ــج والع ــكاس

ـا ع ــن فعالي ــة الح ــداق ع ــى الس ــيف
وع ــد القصي ــد ،فض ـ ً
وركـــوب الهجـــن والســـياكل البحريـــة واملطـــوع والنهـــام

والقـــوارب الرشاعيـــة الحديثـــة والرمـــي عـــى البالـــون
ومســابقة الركــوب «واقــف» ومســابقة ســؤال ومعلومــة

ومجلـــس الدامـــة ومجلـــس العزبـــة واأللعـــاب الشـــعبية
إىل جانـــب مســـابقة حـــاب املاعـــز والقهـــوة الشـــعبية

وعرضـــة هـــل قطـــر.
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الداعـــــم
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النوخــــذة

املجدمي
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السيب
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