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وزير البلدية يشيد بمشاركة الوزارة في درب الساعي

سعادة وزير البلدية والبيئة يشارك في فعاليات درب الساعي

زار ســعادة المهنــدس عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن تركــي الســبيعي وزير 
البلدية والبيئــة القطــري فعاليــة الــوزارة فــي درب الســاعي، واطلــع ســعادته 
علــى مشــاركات القطاعــات واإلدارات والبلديــات المختلفــة خــال االحتفاليــة، 
كمــا أشــاد بحجــم العمــل المبــذول فــي الفعاليــة، وكذلــك أثنــى علــى جميــع 
المشــاركين مــن منظميــن ومتطوعيــن. جديــر بالذكــر أن الــوزارة تختــص بمجاالت 
الشــؤون البلديــة والتخطيــط العمرانــي والشــؤون الزراعيــة والبيئيــة وحمايــة 
البيئــة وتوازنهــا الطبيعــي مــن خــال التنميــة الشــاملة والمســتدامة لمصلحــة 

األجيــال القادمــة.



»ديوان األدعم« ملحمة شعرية في حب قطر

ألول مرة بحيرة صناعية في درب الساعي 

فعاليــة  الوطنــي  اليــوم  الحتفــاالت  المنظمــة  اللجنــة  دشــنت 
“ديــوان األدعــم” علــى مســرح درب الســاعي. وتهــدف اللجنــة عبــر 
هــذه الفعاليــة إلــى تعزيــز معانــي الــوالء والتكاتــف والوحــدة 
عبــارة  الفعاليــة  القطريــة. وهــذه  الوطنيــة  بالهويــة  واالعتــزاز 
عــن منافســات شــعرية بيــن المواطنيــن والمقيميــن فــي الشــعر 
النبطــي والعامــي. وتتكــون هــذه المنافســات مــن أربــع مراحــل. 
األول  القســم  قســمين،  إلــى  الفعاليــة  اللجنــة  وقســمت  هــذا 
قصائــد ملزمــة يلقيهــا الشــعراء، واآلخــر قصائــد يختارهــا الشــاعر 
بنفســه وفقــا لرؤيتــه. يذكــر أن هــذه الفعاليــة تأتــي بالشــراكة 
ــات الثقافيــة  بيــن وزارة الثقافــة والرياضــة، ومركــز قطــر للفعالي

والتراثيــة، ومركــز قطــر للشــعر “ديــوان العــرب” 

دشــنت اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت اليوم الوطنــي بحيرة صناعية 

فــي وســط درب الســاعي بهــدف إضفــاء لمســة وصــورة جماليــة 

لاحتفاليــة، كمــا أن فعاليــة البحيرة تتضمن عدة منافســات بهدف 

جــذب الزائريــن، ومــن بيــن هــذه المنافســات والفعاليات،ســباق 

الدراجــة البحريــة بالتعــاون مــع االتحــاد القطــري للرياضــات البحرية، 

وكذلــك ســباق القــوارب الشــراعية، ومســابقة »عيالنــا للقــوارب 

الشــراعية« 

السردالالداعم

األدعم يجوب شوارع قطر

تســتمر فعالية جولــة العلــم فــي التنقــل بيــن مختلــف مناطــق 
الجولــة  وبــدأت  الوطنــي،  اليــوم  احتفــاالت  إطــار  فــي  الدولــة 
وبعــض  القطريــة  األولمبيــة  اللجنــة  مبنــى  علــى  بالمــرور 

الدوحــة. كورنيــش  إلــى  وصــوال  األخــرى  المؤسســات 
وقــد شــارك عــدد كبيــر مــن الرياضييــن والشــخصيات العامــة فــي 
ختتــم جولــة األدعــم 

ُ
حمــل العلــم احتفــاال باليــوم الوطنــي. هــذا وت

فــي مطــار حمــد الدولــي بتســليم العلــم لقائــد إحــدى الطائــرات 
فريــق  ليســبق  طوكيــو  اليابانيــة  العاصمــة  إلــى  المتوجهــة 
قطــر المشــارك فــي دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة المقبلــة 

“طوكيــو 2020” 



الريل يجوب درب الساعي 

فعالية الدوحة.. مجال مفتوح لكل األفكار اإلبداعية

فــي جنبــات درب الســاعي يجــوب نمــوذج مصغــر مــن متــرو الريــل 

المخصــص للعائــات واألطفــال علــى أنغــام األهازيــج الوطنيــة. 

إنجــازات دولــة  بــات واقعــا يســجل ضمــن  الــذي  للحلــم  نمــوذج 

قطــر. الهــدف منــه هــو تقديــم معلومــات بصــورة أكبــر عــن الريــل 

وكذلــك قضــاء العائلــة ألوقــات ممتعــة فــي درب الســاعي. جديــر 

بالذكــر أن مشــروع الريــل فــي دولــة قطــر قــدم حلــوال عبقريــة 

بشــأن تحديــات النقــل والمواصــات التــي تواجــه دولتنــا  الحبيبــة.  

ــة بكافــة  تتيــح فعاليــة الدوحــة الفرصــة لجميــع مؤسســات الدول

القطاعــات لعــرض أنشــطتها التثقيفيــة والتوعويــة والتفاعليــة 

مــع الجمهــور.  وتضــم الخيمــة بيــن جنباتهــا أجنحــة لمؤسســات 

وجهــات ووزارات عــدة، ومــن بيــن هــذه المؤسســات، وزارة العــدل، 

والتجــارة والصناعــة، وجهــاز التخطيــط واإلحصــاء. وجنــاح الهيئــة 

وأنشــطتها  فكرتهــا  مؤسســة  كل  ولــدى  للجمــارك.  العامــة 

اإلبداعيــة المميــزة، التــي تنــدرج ضمــن رؤيــة موحــدة للتعبيــر عــن 

الوطنيــة والهويــة القطريــة ســعًيا إلــى تحقيــق رؤيــة قطر 2030. 

الغيصالنوخذة

وقت الوطن .. أثير إذاعي بحيوية الغافري والصيفي

ينظــم جنــاح أثيــر إذاعــة »مزاجــي إف إم« يوميــا برنامجــا وطنيــا 
بعنــوان »وقــت الوطــن«. ويبــث هــذا البرنامــج علــى أثيــر إذاعــة 
مزاجــي إف إم، ويقــول منظمــو الفاعليــة إن الهــدف منهــا هــو 
بالهويــة  واالعتــزاز  والوحــدة  والتكاتــف  الــوالء  معانــي  تعزيــز 
الوطنيــة فــي  الــروح  إحيــاء  إلــى  باإلضافــة  القطريــة،  الوطنيــة 
جيــل الشــباب، ويقــدم هــذا البرنامــج المذيعــان عبــد اللــه الغافــري 

وحنيــن الصيفــي. 



عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني



رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

صحو إلى غائم جزئيا

حالة الطقس

27
أوقات الصالة

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر
 4:4911:282:264:486:18 اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفترة المسائيةعائالت

الفترة الصباحية

من 3:30 إلى 10:00

من 9:00 إلى 1:00

فعاليات اليوم

ً
فعاليات غدا

نهائي سند قانوني

ملعب التمبةنهائي مناظرات قطر

نهائي عرضة هل قطر

القتال بالليزر

معرض كلية الشرطة

المحكمة مهن قانونية

من 7:00 إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

من 3:30 إلى 10:00
كلية الشرطة

من 3:30 إلى 10:00
جناح وزارة العدل بخيمة الدوحة

من 7:00 إلى 8:30م 
مسرح درب الساعي

من 7:00 إلى 8:30م
مسرح درب الساعي

من 3:30 إلى 10:00م
وزارة الثقافة والرياضة

من 3:30 إلى 10:00م 
وزارة الدفاع

مقولة للتاريخ:

التحميدة
من 5:00 إلى 6:15م

 الليوان

qatar.qand.qatarndqatar

“وقف الشعب القطري بشهامته املعروفة 

وقفة رجل واحد دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه، 

فهو يدرك أن التفريط باستقاللية القرار يقود إىل 

التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته”

حضرة صاحب سمو أمير البالد المفدى 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

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

