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شرف حضرة صاحب السمو الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر البالد المفدى احتفاالت قبیلة 
المنانعة بالیوم الوطني للبالد، حیث استقبل سموه بعرضات شعبیة تعبر عن التراث القطري 

الذین تجمعوا لالحتفال بھذه المناسبة السنویة الھامة، فضال عن بمشاركة جمیع أبناء القبیلة 
 مشاركة أطفال القبیلة بعروض مبھرة متنوعة.

وقال صالح علي المناعي : احتفاالتنا بدأت أمس وتستمر حتى غروب شمس الیوم إحیاء لذكرى 
البالد علینا، مؤسس الدولة الشیخ جاسم بن دمحم بن ثاني یرحمھ هللا وعرفانا من الجمیع بفضل 

فاالحتفال بمثابة نقطة في بحر مما تقدمھ لنا بلدنا الغالي قطر وھو أقل ما نستطیع أن نعبر بھ عن 
 فخرنا وعزنا تحت رایة علمنا.

وأضاف : التجھیز للحفل استمر عدة أشھر حتى یخرج الحفل بھذا الشكل الرائع بما یتضمنھ من 
بناء القبیلة الذین یتبارون في حب الوطن من خالل عرضات فنیة وإلقاء للقصائد الشعریة من أ

 نظم القوافي الوطنیة.

وقال حمد عیسى المناعي: االحتفال بالیوم الوطني مناسبة سنویة مھمة ننتظرھا جمیعا من العام 
للعام وال یخفى على أحد أن ھذا الیوم ھو مصدر فخرنا وعزنا ببناء الدولة وتأسیسھا، ومن ثم 

 السنویة بمثابة خیر رد على اعترافنا بالجمیل لمؤسس الدولة ومشیدھا.فإن االحتفاالت 

وأضاف: نقوم بتشكیل وفود من بیننا الستقبال الضیوف وتبادل التھاني مع القبائل المجاورة في 
مثل ھذه المناسبة السعیدة على جمیع أبناء قطر، ویتجسد ذلك في االحتفاالت التي تتضمن 

 ات الثقافیة التي تعبر بشكل كبیر عن التراث القدیم ألبناء الوطن.العرضات الشعریة واألمسی

وتابع: االحتفال بالیوم الوطني واجب على كل قطري، وھو یوم فخر وعز لكل مواطن، فھذا یوم 
 تاریخي حیث تأسست فیھ دولة قطر من البحر إلى البحر تحت رایة وقیادة موحدة.



ت باألمس وتستمر حتى غروب شمس الیوم الثالثاء حیث وقال دمحم حمد المناعي: بدأنا االحتفاال
 تم تنظیم فعالیات على مدار الیومین تجسد تراث الوطن التاریخي.

وأضاف: كثیر من الشخصیات القطریة والمسؤولین ومن كافة أطیاف المجتمع یأتون إلینا لتقدیم 
فرصة جیدة لتوطید أواصر التھاني ومشاھدة فعالیات االحتفاالت، كما أن ھذه المناسبة تعد 

 التعاون والتالحم فیما بین أبناء الوطن جمیعا من خالل التفافھم جمیعا حول قیادتھم الموحدة.

واضاف: الیوم الوطني ھو یوم عز وفخر لكل قطري وقطریة، یوم نلتقي ونحتفي بتأسیس بلدنا 
رایتھ بدون فرقة أو  حیث نبرز ونؤكد على روح االنتماء والوالء لوطننا وحدتنا جمیعا تحت

تشتت، فھو مناسبة عظیمة تتجسد خاللھا اللحمة بین القیادة والشعب، وھو یوم عظیم للمواطن 
والمقیم على حدّ سواء، كما أنھ فرصة لاللتقاء والتعارف بین كل شرائح المجتمع من خالل 

 الزیارات المتبادلة التي تعكس بطبیعة الحال مدى الترابط االجتماعي.

راشد دمحم المناعي : الیوم الوطني ھو فرصة عظیمة نتذكر فیھا نضال اآلباء واألجداد الذین وقال 
كافحوا من أجل تأسیس وإقامة ھذا البلد كما یعد مناسبة كریمة لشحذ الھمم وبذل مزید من العطاء 

ت الوطنیة للحفاظ على ھذا البلد ونكمل بناء ما أسسھ اآلباء واألجداد، فأھم ما یمیز تلك االحتفاال
ھو التالقي بین األشقاء لتوطید األواصر والعالقات بین كل أفراد المجتمع وتجدید البیعة والوالء 

 للقیادة الحكیمة.

وأضاف : نحن وجمیع أبناء الوطن ننتظر ذلك الیوم بفارغ الصبر، حیث أنھ عرس وطني نحتفل 
ة التي تتجلى في ھذا المھرجان بھ إحیاء لذكرى تأسیس وطننا العزیز، ومن أھم الصور الوطنی

 ھو لقاء القبائل وتالحمھا في وحدة رائعة تعبر عن اللحمة في حب الوطن.
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