
المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمراتمارشميلو
التاريخ: 25 يوليو 

الوقت:  7:00 مساًء
www.tickets.virginmegastore.me/qa :للتذاكر

MARSHMELLO مارشميلو

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمراتعرض السنافر
التاريخ: 18 يوليو - 20 يوليو

الوقت: 18 يوليو (6:00 مساًء)،
19 - 20 يوليو (2:00 بعد الظهر و 6:00 مساًء)

www.tixbox.com :للتذاكر

المكان: طوار مولعرض البالونات
التاريخ: 17 يوليو

الوقت: 7:30 مساًء
رسوم الدخول: مجاناً

المكان: الحياة بالزا
التاريخ: 19 يوليو

الوقت: 7:30 مساًء
رسوم الدخول: مجاناً  

 دروس الفن
في المتحف

مع إسماعيل عزام

المكان: متحف - المتحف العربي للفن الحديث
التاريخ: 7 يوليو - 31 يوليو

الوقت: 4:00 بعد الظهر - 7:00 مساًء
www.qm.org.qa :للمعلومات

برنامج المخيم
الصيفي التابع

لالتحاد الرياضي
القطري للشرطة

المكان: في كل أنحاء قطر
التاريخ: 30 يونيو - 25 يوليو

الوقت: 8:00 صباحاً – 12:00 مساًء
www.qsummercamp.com :للتسجيل

برنامج فعاليات صيف قطر
األسبوع السابع | 14 يوليو - 20 يوليو، 2019

عروض التسوق
والتخفيضات

والسحوبات

المكان: قطر مول | دوحة فيستيفال سيتي | الجونا مول  
جلف مول | الندمارك | الخور مول | حياة بالزا | مرقاب مول

مول المول | طوار مول
التاريخ: 4 يونيو - 16 أغسطس

الوقت: أيام األسبوع - بناًء على ساعات عمل
المجمعات التجارية

العرض: استبدل كل قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال واحصل 
على فرصة لدخول السحب على الجوائز

هذا األسبوع

قريباً

 المخيم الصيفي
(برمجة األلعاب

االلك�ترونية)

المكان: فرتشو سيتى - دوحة فيستيفال سيتي
التاريخ: 16 يونيو - 8 أغسطس

الوقت:  بناء على ساعات عمل المجمعات التجارية
للتسجيل: 97433688854+ 

www.events@trimooparks.com أو

برنامج المدينة
التعليمية الصيفي

المكان: المدينة التعليمية
التاريخ: 4 يونيو- 17 أغسطس

الوقت: بناًء على ساعات عمل المدينة التعليمية
إشتراك لفرد 250 ريال | إشتراك لفردين 375 ريال | 

إشتراك عائلي 500 ريال قطري 
www.cvent.com/d/0yqjyq :للتسجيل

 مخيم قطر مول
الصيفي

المكان:  مؤسسة قطر، ماغنوليا، كيدز موندو، نوفو سينما 
والمزيد!

التاريخ: 30 يونيو - 8 أغسطس
الوقت: 9:00 صباًحا - 3:00 بعد الظهر

رسوم التسجيل: عضوية أسبوع واحد: 600 ريال قطري
عضوية لمدة أسبوع واحد وباقة الطعام: 750 ريال قطري

عضوية أسبوع واحد والنقل بالباص: 700 ريال قطري
عضوية لمدة أسبوع، باقة طعام ونقل بالحافلة: 850 ريال قطري

www.mallofqatar.com.qa/summercamp2019 :للمعلومات

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات
التاريخ: 14 أغسطس - 17 أغسطس

الوقت: 14 و 15 أغسطس (7:30 مساًء)،
16 و 17 أغسطس (4:30 مساًء و 8:30 مساًء)

www.tixbox.com :للتذاكر

بلو مان جروب

كاظـم
السـاهـر

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات كاظم الساهر
التاريخ: 16 أغسطس - 17 أغسطس

الوقت:  7:30 مساًء
www.tickets.virginmegastore.me/qa :للتذاكر

بينك بان�ثر
(لقاء وترحيب)

18 يوليو: جلف مول (3:30 بعد الظهر - 3:50 بعد الظهر)
  الجونا مول (6:00 مساًء - 6:20 مساًء)
   مول الخور ( 9:00 مساًء - 9:20 مساًء)

19 يوليو: طوار مول (3:30 بعد الظهر - 3:50 بعد الظهر)
 الندمارك مول (6:00 مساًء - 6:20 مساًء)

 دوحة فيستيفال سيتي (9:00 مساًء - 9:20 مساًء)
20 يوليو:  حياة بالزا مول (2:30 بعد الظهر - 2:50 بعد الظهر)

  المرقاب مول (5:00 مساًء - 5:20 مساًء)
 المول (7:00 مساًء - 7:20 مساًء)

 مول قطر (9:30 مساًء - 9:50 مساًء)

مخيم كرة السلة
في قطر مع العب

فريق ليكرز من
لوس أنجلوس

"لونزو بول"

المكان: جامعة حمد بن خليفة
التاريخ: 18 يوليو - 20 يوليو

الوقت: 12:30 ظهراً  - 10:00 مساًء (السبت الى األربعاء)،
1:00 ظهراً - 11:00 مساًء (الخميس و الجمعة)

رسوم الدخول: 6 - 17 سنة - 1500 ريال | 
18 سنة أو أكµثر - 750 ريال

www.bbb.qsports.qa :للمعلومات

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمراتهالو كيتي
التاريخ: 25 يوليو - 27 يوليو،

الوقت: 25 يوليو (6:00 مساًء)،
26 - 27 يوليو (2:00 بعد الظهر و 6:00 مساًء)

www.tixbox.com :للتذاكر

فوتبول في�يستا
(بث مباشر 

لمباريات كأس 
أمم افريقيا) 

المكان: الجونا مول
التاريخ: 14 يونيو- 19 يوليو

الوقت: وفق مواعيد المباريات
رسوم الدخول: مجاناً

عرض السنافر
الجوال

17 يوليو: الحياة بالزا (1:30 بعد الظهر - 1:45 بعد الظهر)
مرقاب مول (3:30 مساًء - 3:45 مساًء)
الجونا مول (6:00 مساًء - 6:15 مساًء)
قطر مول (9:00 مساًء - 9:15 مساًء)


