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لوحات تراثية تروي حنني »هل قطر« إىل جذورهم

فعاليات أسباير وسوق الوكرة واملدينة التعلمية

تواصل فعاليات اليوم الوطني يف أسباير وسوق الوكرة القديم واملدينة التعليمية استقطاب املزيد من املواطنني واملقيمني 
املايض  أجواء  تحايك  التي  الرتاثية  والعروض  الرتفيهية  األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  واألعامر،  الفئات  مختلف  من 

الجميل، وترسم حنني “هل قطر” إىل جذورهم.

املواقع  مختلف  يف  الفعاليات  من  الثاين  اليوم  وشهد 
أجواء  عىل  للتعرف  واملقيمني  املواطنني  من  كبريا  إقباال 
العروض الرتاثية التي تضمنها جدول الفعاليات، والتي نالت 
األنشطة  بتنوع  اعجابهم  عن  معربين  الجامهري  استحسان 
األلعاب  ان  وأكدوا  الهادفة،  والفنية  الرتاثية  والعروض 
الوكرة،  سوق  يحتضها  التي  الرتفيهية  واألنشطة  الرياضية 
متثل فرصة إلعطاء األبناء جرعات ترفيهية وفنية عن مايض 

بالدهم وإرثه الحضاري والثقايف.

ومنها  فعالية   16 القديم  الوكرة  سوق  فعاليات  وتشمل 
»األلعاب الشعبية« وتتضمن مجموعة من األلعاب الشعبية 
األطفال  بني  واملنافسة  املشاركة  بروح  وتتميز  القدمية، 
الوكرة  بر وبحر، كريم( وتقام عىل شاطئ سوق  )صد ورد- 
القديم. كام تتضمن الفعاليات، فعالية »العكاس«، وتتضمن 
القطري  الرتاث  من  املستوحاة  التذكارية  الصور  التقاط 

القديم، باإلضافة إىل عرض آالت تصوير قدمية.

كام شهدت حديقُة أسباير توافد الجمهور لالستمتاع مبجموعة 
من الفعاليات الرتاثية التي تستمر حتى الثامن عرش من ديسمرب 
الجاري، وتشمل 18 فعالية تلبي كافة تطلعات املواطنني يف 
التعرف عىل تاريخهم وإرثهم الوطني العريق، هي: املقطر 
ومسابقة  التشكييل  والفن  الهجن  وركوب  العزبة  ومجلس 
التحدي ولعبة  الثواين الذهبية وميدان  الركوب واقف ونشاط 
وملعب  وسالمة  أمان  وشخصيات  والسهم  والقوس  وهقة 
املسابقات الحركية وعد القصيد ومرسح قطر الخريية وفعالية 

لها نغني.

الفعاليات  لحضور  توافدوا  الذين  األهايل  من  العديد  وأشاد 
فيها  مبا  أسباير،  فعاليات  برنامج  تضمنها  التي  باألنشطة 
العروض الفنية واملسابقات الثقافية املتنوعة التي تحتضنها 
حديقة أسباير وتناسب مختلف األعامر واملستويات، وأكدوا ان 
كبري  بتفاعل  تحظى  الوطني  اليوم  يتضمنها  التي  الفعاليات 
من كافة فئات املجتمع، مبن فيهم األطفال الذين يستمتعون 

باأللعاب الرتاثية والعروض املرسحية الهادفة.
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فعاليات  ضمن  الهجن  لركوب  دورهم  حامس  يف  األطفال  من  العديد  ينتظر 

اإلحتفال باليوم الوطني يف حديقة أسباير، حيث تجتذب هذه التجربة املميزة 

التذكارية  الصور  التقاط  عىل  حرصوا  الذين  عائالتهم،  برفقة  منهم  العديد 

ألبنائهم وسط أجواء مميزة. 

وقال عدد من األهايل ان تجربة ركوب الهجن من أهم الفعاليات املحببة لدى 

ألطفال، حيث تعلمهم الشجاعة واإلقدام والتحيل بالصرب والقوة، كام أنهم 

يتباهون بركوب الهجن أمام باقي أفراد العائلة.

وقال السيد محمد خليفة املهندي، رئيس فعاليات أسباير باللجنة املنظمة 

لفعاليات اليوم الوطني، إن الهدف من الفعالية تدريب األطفال عىل ركوب 

ركوب الهجن.. 

عنوان فرحة األطفال بـ »أسباير«

الهجن وتعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية والرتاث القطري.

اآلباء  برتاث  النشء  ربط  هو  الرتاثية  الفعاليات  هدف  إن  املهندي  وأوضح 

واألجداد وإدخال الرسور عىل األطفال وتسليتهم فضاًل عن وجود مسابقات 

جوائز  توزيع  تشهد  والتي  واقف  الركوب  مسابقة  عرب   12 سن  يف  لألطفال 

يومية.

وأضاف: يف كل يوم سيكون معنا فائز يحصل عىل جائزته ويرتحل إىل يوم 18 

ديسمرب للمنافسة عىل الجائزة الكربى.

يضفـــي صوت “النهام” الـــذي يرّدد أهازيج البحـــارة جاملية فنية وتراثية عىل فعاليات ســـوق الوكرة القديـــم، وتتضمن الفعالية تقديم الفنون الشـــعبية 
القدميـــة والتـــي جذبت العديد مـــن الزائرين نظـــرا الرتباطها يف أذهانهم بـــرتاث البحر، ويعد فـــن “النهمة” أحد الفنون الشـــعبية البحريـــة القدمية التي 
كانـــت مقتـــرة عىل البحـــر والبحارة يف ســـواحل قطر، وازدهر خـــالل رحالت الصيـــد والغوص عىل اللؤلـــؤ.، حيث أســـهم يف ظهور النّهـــام الذي احرتف 
الغنـــاء واإلنشـــاد للرتويح عـــن البحارة عىل ظهر الســـفينة وإضفـــاء البهجة والحامس يف نفوســـهم، ليعينهم عـــىل تحمل عناء وجهد ومشـــقة العمل، 
وإطالق الطاقة من أجســـادهم املتعبة، مؤسســـا بذلك أحد أهم الروافد الثقافية التي أســـهمت يف نشـــأة معظم أشـــكال الغناء واملوسيقى والفنون 

الشـــعبية يف قطر ومنطقة الخليج العريب.           
وكانـــت همـــة البحارة تـــزداد وهم ينصتـــون إىل صوته الشـــجي عندما يردد املواويل الشـــعبية التـــي تهزهم عند ســـامعها فتحرك شـــجونهم ومتدهم 

بالطاقـــة والحيوية اللتني تســـاعدانهم عـــىل إنجاز املهـــام املوكلة إليهـــم يف رحلة البحر املحفوفـــة باملخاطر.

النهام يشدو بـ »أهازيج البحر« يف سوق الوكرة
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الرماية.. تستهوي الكبار والصغار

ـــم  ـــاحة لتعلي ـــور مس ـــاء األم ـــباير ألولي ـــات أس ـــر فعالي توف
ــار قدراتهـــم يف  ــة والتصويـــب، واختبـ أوالدهـــم الرمايـ
»القـــوس والســـهم«، وتوفـــر هـــذه الفعاليـــة أحجـــام 
مختلفـــة للرمايـــة بالقـــوس والنشـــاب، تتناســـب مـــع 
ــة  ــاعة الثالثـ ــن السـ ــاً مـ ــتمر يوميـ ــة، وتسـ ــامر كافـ األعـ

ــاًء. عـــراً وحتـــى الســـاعة العـــارشة مسـ

وقـــال الريـــايض القطـــري عبدالعزيـــز العبـــادي، رئيـــس 
ـــالل  ـــهم”، خ ـــوس والس ـــم “الق ـــم تقدي ـــه يت ـــة، إن الفعالي
ــباير،  فعاليـــات احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي بحديقـــة أسـ
أن  إىل  مشـــرياً  الريـــايض،  الرمـــي  نـــادي  مبشـــاركة 
ـــدد  ـــتقطاب ع ـــت يف اس ـــا األول نجح ـــة يف يومه الفعالي
ــاركة  ــىل املشـ ــون عـ ــن يحرصـ ــزوار، والذيـ ــن الـ ــري مـ كبـ
ـــة  ـــة بكاف ـــارة الرماي ـــزز مه ـــي تع ـــة الت ـــذه الفعالي يف ه
ـــا إىل أن الهـــدف الرئيـــي مـــن الفعاليـــة  أشـــكالها، الفت
هـــو ترســـيخ العـــادات والتقاليـــد والـــرتاث القطـــري، 

والتـــي تربينـــا عليهـــا يف الرمايـــة.

ونـــوه إىل أن الفعاليـــة تهـــدف إىل تعزيـــز الهويـــة 
القطريـــة، وربـــط األطفـــال بالصـــور الرتاثيـــة يف قطـــر، 
ـــها  ـــي ميارس ـــة الت ـــات القدمي ـــن الهواي ـــا م ـــة وأنه خاص
أهـــل قطـــر، لذلـــك نحـــرص عـــىل املشـــاركة يف فعاليـــات 
ـــا  ـــزوار عليه ـــف ال ـــرتاث وتعري ـــار ال ـــي إلظه ـــوم الوطن الي
ــق  ــة، وتحقيـ ــة الوطنيـ ــاب الهويـ ــن بـ ــا مـ ــزاز بهـ واالعتـ
يقتـــر  مل  الجمهـــور  أن  موضحـــا  والتكاتـــف،  الـــوالء 
ـــار  ـــار والصغ ـــا الكب ـــارك فيه ـــل ش ـــال، ب ـــىل األطف ـــط ع فق
مـــن الجنســـني نظـــرا ألهميتهـــا فضـــال عـــن املســـابقات 

الجاذبـــة التـــي تضمنتهـــا الفعاليـــة.
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سوق الوكرة.. إحتفاء خاص برتاث أهل البحر

يف أجـــواء تراثية تعبـــق بالحنني إىل املـــايض األصيل، 
وعـــىل إيقـــاع أنغـــام الـــرتاث البحـــري التي تســـتعيد 
أهازيـــج النواخـــذة يف رحـــالت الغـــوص عـــىل اللؤلؤ، 
تتواصل فعاليات ســـوق الوكرة القديـــم ضمن احتفاالت 
اليوم الوطنـــي، يومياً من الســـاعة الثالثة عراً وحتى 

مساًء. العارشة  الســـاعة 

وقال نارص مبـــارك الخليفـــي رئيس فعاليـــات احتفاالت 
اليـــوم الوطني بســـوق الوكـــرة القديـــم إن فعاليات 
ســـوق الوكـــرة القديم تعكس تـــراث أهل البحـــر قدميًا 
نظرا لطبيعـــة مدينة الوكرة، فضاًل عـــن تنويع الفعاليات 
خـــالل احتفـــاالت هذا العـــام ما بـــني »املـــرسح والفن 
التشـــكييل ومتحف الفريج والعـــكاس ومجلس النوخذة 
وبرنامـــج 360 ويـــاك، ومحـــاكاة الرمـــي وعـــد القصيد، 
فضـــاًل عن فعالية الحـــداق عىل الســـيف وركوب الهجن 
والقـــوارب  والنهـــام  واملطـــوع  البحريـــة  والســـياكل 
الرشاعيـــة الحديثـــة والرمي عـــىل البالون ومســـابقة 

الركوب »واقف« ومســـابقة ســـؤال ومعلومة ومجلس 
الدامـــة ومجلس العزبـــة واأللعاب الشـــعبية إىل جانب 
مســـابقة حالب املاعز والقهوة الشـــعبية وفعالية لها 

نغنـــي وعرضة هـــل قطر.

فرصـــة  القديـــم  الوكـــرة  ســـوق  فعاليـــات  وأضـــاف: 
للمواطنـــني واملقيمني وزوار البالد ســـواء مـــن جاؤوا 
.FIFA 2021 للســـياحة أو زوار بطولـــة مونديـــال العـــرب

وقال: تتضمـــن الفعاليـــات مســـابقات ذات جوائز قيمة 
للمشـــاركني، حيث تم إطالق مســـابقة لصيد األســـامك 
من خالل تســـليم كل مشـــارك معدات الصيد ومن يتمكن 
من صيد أســـامك أكرث يحصل عىل الجائزة، وكل مشـــارك 
له جائـــزة، فضاًل عن مســـابقة ســـؤال ومعلومة والتي 
ســـيتم تســـليم الفائزيـــن الجوائز بشـــكل يومـــي عند 
الســـاعة الســـابعة وتتضمن أســـئلة ثقافية، وعن البحر.
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اكتامل اإلستعدادات للمسري الوطني

أكمـــل مركـــز العـــروض العســـكرية بالقـــوات املســـلحة 
اســـتعداداته لتنفيـــذ العـــرض العســـكري باملســـري 
الوطنـــي الـــذي ســـيجري يف التاســـعة مـــن صبـــاح 
يـــوم الســـبت املقبـــل، املوافـــق الثامـــن عـــرش مـــن 
ــالد،  ــرى اليـــوم الوطنـــي للبـ ــاري، ذكـ ديســـمرب الجـ
ــف  ــدات مبختلـ ــلحة والوحـ ــوات واألسـ ــاركة القـ مبشـ

صنوفهـــا.

ــد  ــايب، قائـ ــد الحبـ ــامل فهـ ــن سـ ــواء الركـ ــال اللـ وقـ
ـــق  ـــكريّة واملنس ـــيقى العس ـــروض واملوس ـــز الع مرك
العـــام وقائـــد املســـري الوطنـــي: إن املســـري الوطنـــي 
هـــذا العـــام لـــن تســـبقه بروفـــة عســـكريّة عـــىل 
الكورنيـــش كـــام جـــرت العـــادة كل عـــام، مشـــريًا إىل 
ـــا  ـــو م ـــارشة، وه ـــري مب ـــذ املس ـــم تنفي ـــوف يت ـــه س أن
ـــا كبـــريًا بالنســـبة لقائـــد املســـري الوطنـــي. يعتـــرب تحديً

ـــاوز  ـــىل تج ـــكريّة ع ـــروض العس ـــز الع ـــدرة مرك ـــد ق وأك
التحـــدي، وأضـــاف: نطمـــن كل املشـــاركني  هـــذا 
يف العـــروض العســـكريّة واملتابعـــني لهـــا مبـــارشة 
واملشـــاهدين عـــىل أنهـــا ســـوف تتـــم عـــىل أكمـــل 
ـــا إىل  ـــة، الفتً ـــنويّة املعروف ـــة الس ـــه دون الربوف وج
أنـــه مـــن املتوقّـــع أن متتـــّد مـــدة العـــروض العســـكريّة 

إىل نحـــو 52 دقيقـــة.

وأردف اللـــواء الحبـــايب قائـــاًل: العـــروض العســـكريّة 
هـــذا العـــام لـــن تشـــارك فيهـــا اآلليـــات العســـكريّة 
األخـــرى  الجهـــات  أو  املســـلحة  للقـــوات  التابعـــة 
مركـــز  إن  إذ  الوطنـــي،  املســـري  يف  املشـــاركة 
العـــروض العســـكريّة يعمـــل عـــىل تنفيـــذ نفـــس 
الســـيناريو الـــذي ســـوف نقـــوم بتنفيـــذه خـــالل 
العـــام  يجـــري  ســـوف  الـــذي  الوطنـــي  املســـري 
ــامل 2022،  ــة كأس العـ ــالق بطولـ ــالل انطـ ــادم خـ القـ
حيـــث ســـيتم إغـــالق الشـــارع املـــوازي، لـــذا رأت 
ـــلطات العليـــا االكتفـــاء بالعـــروض األخـــرى بـــدون  الس

آليّـــات ومدرعـــات.

وأكـــد اللـــواء الحبـــايب أنـــه ســـوف تكـــون هنـــاك 
العديـــد مـــن املفاجـــآت يف املســـري الوطنـــي هـــذا 
العـــام، ســـتكون كافيـــة لتغطيـــة غيـــاب مشـــاركة 
ـــا أن أوىل تلـــك املفاجـــآت  ـــات العســـكريّة، موضًح اآلليّ
ســـتكون يف بدايـــة انطـــالق املســـري الـــذي ســـوف 
يبـــدأ بإطـــالق املدفعيـــة 18 طلقـــة عنـــد منطقـــة 

ــرض. ــدء العـ ــا ببـ الكورنيـــش إيذانًـ



7

غابات القرم كنوز صديقة.. للبيئة واإلنسان

ــر  ــزز تكاثـ ــة تعـ ــل طبيعيـ ــروف موائـ ــات املانجـ ــر غابـ توفـ
ــا  ــتدامة التنـــوع البيولوجـــي البحـــري، وتخلـــق فرصـ واسـ
ـــة  ـــم البيئي ـــىل النظ ـــاظ ع ـــإن الحف ـــذا ف ـــة، ل ـــياحة البيئي للس
ـــاين  ـــل ث ـــدة لتقلي ـــرق الواع ـــد الط ـــد أح ـــجار يع ـــذه األش له
أكســـيد الكربـــون يف الغـــالف الجـــوي ومكافحـــة التغـــري 

املناخـــي.

ومتتـــد مناطـــق أشـــجار القـــرم بدولـــة قطـــر، عـــىل مســـاحة 
ـــة يف  14 كيلـــو مـــرتًا مربًعـــا، تعتـــرب مـــن أهـــم النظـــم البيئيّ
تخليـــص الجـــو مـــن الغبـــار واملعلقـــات الضـــارة يف الهـــواء، 
ـــات باملحافظـــة عـــىل درجـــة الحـــرارة  ـــذه الغاب وتقـــوم ه
املناســـبة للمناطـــق الســـاحليّة التـــي تتواجـــد فيهـــا، 
خاصـــة يف تقليـــص الفـــوارق الحراريّـــة بـــني النهـــار والليـــل.

ونبـــات القـــرم مكـــّون بيئـــي رئيـــي يف املحافظـــة عـــىل 
ـــا  ـــب دوًرا هاًم ـــام يلع ـــة، ك ـــاه يف الرتب ـــة ودورة املي رطوب
يف منـــع ظاهـــرَت االنجـــراف والتعريـــة للرتبـــة الســـاحليّة، 
حيـــث يقـــوم بتكويـــن الرتبـــة “ الطينيـــة”  عـــن طريـــق تجميـــع 
ــذور  ــة والجـ ــذور الدعاميـ ــول الجـ ــة حـ ــب العضويـ الرواسـ
ـــرب  ـــام تعت ـــاحليّة، ك ـــع الس ـــيّة يف املواق ـــة التنفس الهوائي
أوســـاط املناطـــق الســـاحليّة لنباتـــات القـــرم الوســـط 

الصغـــرية والنباتـــات  للعديـــد مـــن األســـامك  املثـــايل 
والحيوانـــات العالقـــة، باإلضافـــة إىل أنهـــا تشـــكل مـــأوى 

للطيـــور البحريـــة.

وتلعـــب أشـــجار القـــرم دوًرا يف الرتويـــج للســـياحة البيئيّـــة، 
حيـــث تعـــد غابـــات القـــرم مبحميـــة الذخـــرية مـــن األماكـــن 

ـــة. ـــياحة الطبيعيّ ـــواة الس ـــة له املفضل

ــر أن كلمـــة “مانجـــروف”  التـــي تطلـــق عـــىل أشـــجار  يذكـ
ــو”   ــة “ مانجـ ــني األوىل برتغاليـ ــن كلمتـ ــون مـ ــرم، تتكـ القـ
Mangue وتعنـــى شـــجرة، والثانيـــة إنجليزيـــة “ جـــروف”  

ــجار. ــكان األشـ ــى مـ Grove وتعنـ

و”مانجـــروف”  هـــو مصطلـــح بيئـــي يســـتخدم ليشـــمل كاًل 
مـــن الشـــجريات واألشـــجار مـــن ذوات الفلقتـــني والفلقـــة 
ـــت  ـــتوائية وتح ـــق االس ـــد يف املناط ـــي توج ـــدة، والت الواح
ـــري. ـــّد البح ـــري امل ـــت تأث ـــة تح ـــة الواقع ـــتوائية الضحل االس

ـــو يف  ـــرة ينم ـــم الخ ـــر دائ ـــات ُمعّم ـــو نب ـــرم ه ـــجر الق وش
املســـتنقعات ذات امليـــاه املالحـــة والحلـــوة كـــام ينمـــو 
ــه  ــاه مجموعـ ــر امليـ ــث تغمـ ــار، بحيـ ــواطئ البحـ ــرب شـ قـ

الجـــذري بشـــكل دائـــم أو يف مواقيـــت ُمعينـــة.
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