
علوم
درب الساعي
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انطالق فعاليات درب الساعي 2019 
تحت شعار المعالي كايدة

وســط أجــواء وطنيــة يكتنفهــا الفخــر واالعتــزاز انطلقــت فــي درب الســاعي 
فعاليــات اليــوم الوطنــي برفــع علــم دولــة قطــر فــي الســاحة الرئيســية. وقــد 
حضــر االنطالقــة جمــع غفيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن. وبــدأ الحفــل بعــرض 
الجهــات  عــن  فيــه ممثلــون  كمــا شــارك  الشــرطة.  كليــة  لطــالب  موســيقي 
المشــاركة. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر فقــد تجــول خيالــة فعاليــة الشــقب 
فــي جنبــات درب الســاعي وهــم يحملــون العلــم القطــري, كذلــك أهــل البــدع 
بلباسهم التراثي المميز الذي يعكس تاريخ دولتنا الحبيبة. وتأتي الفعاليات 
والتكاتــف واالعتــزاز  الــوالء  بتعزيــز معانــي  الوطنــي  اليــوم  لرؤيــة  تحقيقــا 

بالهويــة الوطنيــة القطريــة.



وزير الدولة لشؤون الدفاع يفتتح جناح الوزارة بدرب الساعي

الكرعانة تفوز بالمركز األول بمنافسات الطالبات

لجنة الحكام تثني على أداء المشاركين

ــيس  ــب رئـ ــمد العطيــة، نائـ ــن محـ ــد بـ ــتور خـالـ ــعادة الـدكـ ــتتح سـ افـ
مجـــلس الـــوزراء وزيـــر الـدولـــة لـــشؤون الـدفـــاع جنــاح الــوزارة فــي 
درب الـساعـــي. وقــد قــام ســعادته بـجولـــة فــي الـــجناح مــع عــدد 
مــن كبــار قــادة ضبــاط القــوات المســلحة. ويقــدم الجنــاح أنشــطة 
ــال  وعروضــا تناســب جميــع الفئــات العمريــة, الســيما عــروض القت
باأليــدي والعــروض الموســيقية العســكرية, وكذلــك يضــم الجنــاح 
تفاعلــي  معــرض  عــن  فضــال  وحديثــة,  قديمــة  عســكرية  آليــات 

للقــوات الجويــة والبحريــة والبريــة والقــوات الخاصــة.

أما في منافســات البنات فقد شــاركت المدارس الثالث المتأهلة 

الكرعانــة  مدرســة  فــازت  وقــد  قطــر«  عمــري  يــا  »اللــه  بأغنيــة 

الفنلنديــة  المدرســة  وجــاءت  األول  بالمركــز  للبنــات  المشــتركة 

القطريــة للبنــات ثانيــا وحلــت مدرســة المرخيــة االبتدائيــة للبنــات 

ــا.  ثالث

مــن  والمكونــة  نغنــي  لهــا  فعاليــة  فــي  التحكيــم  لجنــة  أثنــت 
»هانــي الخزاعــي وخليفــة الدوســري وفيصــل التميمــي« علــى 
أداء المشــاركين, وقــال أعضــاء اللجنــة إن الفعاليــة تعــزز هويــة 
النــشء الوطنيــة. جديــر بالذكــر أن فعاليــة لهــا نغنــي شــارك بهــا 

32 مدرســة فــي المرحلــة التمهيديــة منهــا.   

السردالالداعم



»هذي قطر« حب الوطن بأنامل أبناؤه

فعالية البدع .. محاكاة للتاريخ القطري األصيل

التعليمــي  للقطــاع  التابعــة  قطــر”  “هــذي  فعاليــة  اختتمــت 
هــذه  وتقــوم  فيهــا.  المشــاركين  والطالبــات  الطــالب  بتكريــم 
الفعاليــة علــى رســم لوحــات فنيــة عــن دولــة قطــر وإنجازاتهــا. 
وقــد قســمت اللجنــة المنظمــة المــدارس المشــاركة إلــى 3 فئــات 
بهــدف مراعــاة الفــوارق العمريــة وكذلــك إعطــاء قــدر أكبــر مــن 

الفــرص للمشــاركين للتعبيــر عــن حــب الوطــن. 
وقــال محكــم الفعاليــة الســيد قاســم الشــمري إن “هــذي قطــر” 
تأتــي تجســيدا لمفاهيــم اليــوم الوطنــي بتعزيــز معانــي الــوالء 

والمــودة والتكاتــف واللحمــة الوطنيــة. 

للــزوار فــي درب  البــدع مــن أكثــر الفعاليــات جذبــا  تعــد فعاليــة 

الســاعي, إذ أنهــا تحاكــي الحيــاة البحريــة فــي قطــر قديمــا, ففــي 

جنباتهــا  يســتطيع الزائــر اســتذكار ماضــي اآلبــاء واألجــداد. ففيهــا 

يشــاهد الفريــج القديــم الــذي يتضمــن بيــت المطــوع والمقهــى 

الــى  باإلضافــة  الفريــج  وعــكاس  النوخــذة  ومجلــس  الشــعبي 

ــراع والطوافــة التــي  األلعــاب الشــعبية التراثيــة الســيما خطــف ال

اســتحدثت هــذا العــام.

الغيصالنوخذة

»لها نغني« تلهب حماس الجمهور 

فــي أولــى نهائيــات فعاليــات القطــاع التعليمــي اختتمــت فعاليــة 
“لهــا نغنــي” علــى مســرح درب الســاعي بعــروض مميــزة مــن 
شــاركت  البنيــن  منافســات  ففــي  المشــاركة.  المــدارس  جميــع 
المــدارس الثــالث المتأهلــة بأغنيــة “يــا قطــر أنــت الوجــود”, وقــد 
فــازت مدرســة الخــور النموذجيــة المســتقلة للبنيــن بالمركــز األول. 
وحلــت مدرســة الشــحانية النموذجيــة المســتقلة للبنيــن ثانيــا, أمــا 
المركــز الثالــث فقــد حصلــت عليــه مدرســة ســعود بــن عبــد الرحمــن 

النموذجيــة للبنيــن. 



عدسة علوم درب الساعي

الناقل الرسمي للمسير الوطني



رئيس الوزراء يقوم بجولة في فعاليات درب الساعي

مطر خفيف

حالة الطقس

24
أوقات الصالة

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر
 4:4911:282:264:476:17 اضغط هنا لالطالع على جدول الزيارات

الفترة المسائيةعام
من 4:00 إلى 11:00

فعاليات اليوم

ً
فعاليات غدا

بروفة المسير الوطني

بروفة عرضة هل قطربروفة سند قانوني

بروفة إعالمي المستقبل

التاجر الصغير

ديوان األدعم

األلعاب الشعبية

من ٣:00 إلى 00:٥  
مسرح درب الساعي

من ٣:٣0 إلى 10:00م  
سوق واقف

 الساعة 7 مساء
 مسرح درب الساعي

 من ٣:٣0 إلى 10:00
ً
صباحا

البدع

ً
9:00 صباحا
الكورنيش

من ٣:00 إلى ٥:00م
مسرح درب الساعي

من ٣:00 إلى ٥:00م
مسرح درب الساعي

شخصيات تاريخية:

مؤسس دولة قطر
االسم: الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

تولى مقاليد الحكم عام 1878

مكان الميالد: فويرط - شمال قطر

من أشهر أقواله:

ه ... 
ّ
حوى المجد واآلداب في عشر سن
ونال المعالي كلها والمراجل.

مسابقة الراوي 
من ٣:٣0 إلى 10:00 مساء

 المقطر

qatar.qand.qatarndqatar

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

