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السبت 

25 فبراير

2023

شـــهد ميـــدان لبصير أمس الجمعـــة 24 فبراير الجاري، نتائج منافســـات أشـــواط الجل في 
فئـــة المجاهيم، التي أشـــعلت اإلثـــارة في مدرجـــات جماهيـــر المجاهيم الغفيـــرة التي 
حضرت فـــي المدرجات منـــذ الصباح الباكر لمتابعـــة العروض حتى إعالن هـــل النواميس، 

وقد حصلـــت على المراكـــز األولى في أشـــواط الجل الخمســـة كل من:

استقبل السيد حمد بن جابر العذبة رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل، رئيس 
مهرجان قطر لالبل، السيد جيروم لورات، عضو السلك الدبلوماسي بالسفارة 

الفرنسية لدى دولة قطر أمس الجمعة، حيث شهد جانبًا من المنافسات 
والتتويج.

ورافق العذبة السيد لورات في جولة بالمهرجان وأطلعه على ما يحتويه من 
فعاليات مصاحبة، وقد أبدى السيد لورات إعجابه باألجواء الحماسية وتفاعل 

 لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في المنافسات. 
ً
الجماهير متمنيا

الجزلة    
في شوط محلي تالد

الطويلة   
في شوط دولي تالد

خزامه   
في شوط محلي شرايا 

مشكله  
في شوط دولي شرايا

وقفه  
في شوط التحدي

المتصدرون في نقاط أشواط 
المجاهيم حتى يوم
الجمعة 24/2/2023

المتصدرون حتى الجمعة 24/2/2023

أشـــواط الجل لفئـــة المجاهيم تشـــعل اإلثارة 
بيـــن الجماهير 

عضو السلك الدبلوماسي في السفارة 
الفرنسية لدى الدولة يشهد جانبًا من 

فعاليات مهرجان “جزيالت العطا 2023”

بالقريـــة  العطـــا  شـــهد مســـرح جزيـــالت 
الشـــعبية التابعة لمهرجان قطر لإلبل 2023، 
القطري  المطـــرب  أحياهـــا  غنائية  أمســـية 
الفنـــان/ راشـــد محمـــد عمير، وقـــد القت 
األمســـية إعجـــاب الجمهـــور الذي اســـتمع 
إلـــى مجموعة مـــن أعذب األغاني الشـــعبية 

الخليج. المعروفـــة في قطـــر ومنطقـــة 

لمشاهدة األمسية: أمسح رمز الـ كيو أر كود

أمسية غنائية على مسرح جزيالت العطا 
بالقرية الشعبية
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هل النواميس: الفائزون بالمراكز األولى لمنافسات الجل المجاهيم 

السبت 

25 فبراير

2023

المركز الثالث |  لطامة بن عزران
صالح سالم صالح الغفراني المري

المركز الثاني |  صليبه
حمد علي حمد جرحب المري

المركز األول |  الجزلة
صالح جارهللا صالح بن عقيل النابت

جل       
محلي تالد

المركز الثالث |  الضويلع
عبدالعزيز عبدهللا حمد سليم

المركز الثاني |  الذاير
سعيد محسن حمد الفالحي

المركز األول |  مشكله
محمد سالم سالم مثيب النابت 

جل        
دولي شرايا

المركز الثالث |  فزاعه
بالع الدوده محمد عطي العامري

المركز الثاني |  الحرشا
محمد عبيد محمد مريمان العامري

المركز األول |  الطويلة
محمد سالم سالم مثيب النابت 

جل        
دولي تالد

المركز الثالث |  منتلة
عبدهللا علي سالم بخيتان النجم

جل        
تحدي

المركز الثالث |  وحيده
سيف محمد سيف المطوع الخيارين

المركز الثاني |  الخروفه
سالم محمد جابر فاران

المركز األول |  خزامه
علي جابر علي النجم المري

جل        
محلي شرايا

المركز األول |  وقفه
نايف فرحان محمد ال نادر الدوسري

المركز الثاني |  الكحال  
محمد عبدهللا جارهللا آل نابت المري


