
 األمیر الوالد یُشرف أفراح "المنانعة" بالیوم الوطني

 
 دمحم حافظ : -كتب 

شرف صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني احتفاالت قبیلة المنانعة بالیوم 
 الوطني للدولة.

مختلف وقد شملت احتفاالت القبیلة تقدیم العرضة القطریة التي شارك فیھا أفراد القبیلة من 
الفئات العمریة، فضال عن فقرات تراثیة أخرى عبروا من خاللھا عن اعتزازھم باالنتماء للوطن 
وفرحتھم الغامرة بالیوم الوطني للدولة، ذكرى تولي المغفور لھ إن شاء هللا الشیخ جاسم بن دمحم 

 بن ثاني مقالید الحكم في البالد، والذي أرسى دعائم دولة قطر الحدیثة.

سید خلف احمد المناعي، وكیل وزارة المالیة : إن تشریف صاحب السمو األمیر الوالد وقال ال
 لعرضة قبیلة المنانعة شرف كبیر لكل أبناء القبیلة، وتأكید على تواصل سموه مع أبناء شعبھ.

وقال: نرفع أسمى آیات التھاني والتبریكات لمقام حضرة صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل 
البالد المفدى، وسمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، وألنباء الشعب ثاني أمیر 

 القطري بھذه المناسبة الغالیة علینا جمیعا.

  

وأشار إلى أن القبیلة تحتفل بالیوم الوطني على مدى یومین، ویضم احتفالھا العدید من الفعالیات، 
لقدیم وذلك بمشاركة جمیع أبناء القبیلة من من بینھا العرضة التي تُعبر عن التراث القطري ا

الصغار والكبار حیث شارك األطفال بالزي التقلیدي الذي یُعبر عن األصالة والتمسك بالعادات 
 والتقالید القطریة.

وأضاف: ننتظر ھذه المناسبة بشكل سنوي وقد عملنا بشكل مكثف حتى یخرج االحتفال بھذا 
 80ارك في العرضة التي تم تنفیذھا في االحتفال أكثر من الشكل الرائع الذي ظھر بھ، حیث ش

شخًصا أدوا فقرات متنوعة ما بین العرضة المیدان والعرضة المشایة والعرضة النجدیة وغیرھا 
 من الفعالیات األخري.



  

ومن جانبھ، قال صالح علي المناعي : إن احتفالنا بالیوم الوطني تعبیر عن الوفاء لقیادتنا 
جدید للوالء والعھد لھا وللوطن..مشیرا إلى أن الفعالیات المتنوعة، وخاصة العرضة، الرشیدة وت

إنما تعبر عن التراث "حیث نسعى من خاللھا إلى تعلیم الصغار التمسك باألعراف والتقالید التي 
 تمیز الدولة عن غیرھا".

خلف القیادة صفًا  وأضاف: الیوم الوطني یجسد معاني االنتماء وحب الوطن والتضامن واالتحاد
واحدًا، كما أنھ یختلف عن غیره من المناسبات فھو إحیاء لذكرى تولي الشیخ المؤسس مقالید 

 الحكم في البالد.

وتابع: ھناك الكثیر من الفعالیات التي تضمنتھا احتفاالتنا ھذا العام فباإلضافة إلى العرضة القطریة 
التي تعبر عن االنتماء واالعتراف بالجمیل لھذا كان ھناك تسابق بین الشعراء في نظم القصائد 

 الوطن الذي ال یبخل على أبنائھ.

وبدوره، قال العمید الركن (طیار) دمحم عبد اللطیف المناعي، مدیر مشروع درع األمن الوطني : 
كثیًرا ما نحتفل خالل أیام السنة بمناسبات متعددة ولكن الیوم الوطني لھ مذاق خاص ویعزز 

لقوة والعزة من خالل إظھار حب الوطن وغرس ذلك في نفوس صغارنا وشبابنا لكي الشعور با
 نخلق أجیاًال تكمل مشوار األجداد بكل حب وانتماء لھذا الوطن الغالي.

  

ومن ناحیتھ، قال العمید الركن (بحري) مبارك احمد البدید المناعي قائد القوات البحریة السابق : 
ة من عام آلخر وال أكون مبالغًا إذا قلت إننا ننتظر ھذه المناسبة من الجمیع ینتظرون ھذه المناسب

الیوم وحتى العام القادم ونتمنى أن تكون االحتفاالت أكثر من ھذه المدة لتزید شعورنا باالنتماء 
 والحب لھذا الوطن الذي نفتدیھ بأرواحنا.
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