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فعاليات أسباير وسوق الوكرة واملدينة التعلمية

لوحات تراثية تروي حنني «هل قطر» إىل جذورهم

تواصل فعاليات اليوم الوطني يف أسباير وسوق الوكرة القديم واملدينة التعليمية استقطاب املزيد من املواطنني واملقيمني
من مختلف الفئات واألعامر ،من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة الرتفيهية والعروض الرتاثية التي تحايك أجواء املايض
الجميل ،وترسم حنني “هل قطر” إىل جذورهم.
وشهد اليوم الثاين من الفعاليات يف مختلف املواقع
إقباال كبريا من املواطنني واملقيمني للتعرف عىل أجواء
العروض الرتاثية التي تضمنها جدول الفعاليات ،والتي نالت
استحسان الجامهري معربين عن اعجابهم بتنوع األنشطة
والعروض الرتاثية والفنية الهادفة ،وأكدوا ان األلعاب
الرياضية واألنشطة الرتفيهية التي يحتضها سوق الوكرة،
متثل فرصة إلعطاء األبناء جرعات ترفيهية وفنية عن مايض
بالدهم وإرثه الحضاري والثقايف.
وتشمل فعاليات سوق الوكرة القديم  16فعالية ومنها
«األلعاب الشعبية» وتتضمن مجموعة من األلعاب الشعبية
القدمية ،وتتميز بروح املشاركة واملنافسة بني األطفال
(صد ورد -بر وبحر ،كريم) وتقام عىل شاطئ سوق الوكرة
القديم .كام تتضمن الفعاليات ،فعالية «العكاس» ،وتتضمن
التقاط الصور التذكارية املستوحاة من الرتاث القطري
القديم ،باإلضافة إىل عرض آالت تصوير قدمية.

كام شهدت حديق ُ
ة أسباير توافد الجمهور لالستمتاع مبجموعة
من الفعاليات الرتاثية التي تستمر حتى الثامن عرش من ديسمرب
الجاري ،وتشمل  18فعالية تلبي كافة تطلعات املواطنني يف
التعرف عىل تاريخهم وإرثهم الوطني العريق ،هي :املقطر
ومجلس العزبة وركوب الهجن والفن التشكييل ومسابقة
الركوب واقف ونشاط الثواين الذهبية وميدان التحدي ولعبة
وهقة والقوس والسهم وشخصيات أمان وسالمة وملعب
املسابقات الحركية وعد القصيد ومرسح قطر الخريية وفعالية
لها نغني.
وأشاد العديد من األهايل الذين توافدوا لحضور الفعاليات
باألنشطة التي تضمنها برنامج فعاليات أسباير ،مبا فيها
العروض الفنية واملسابقات الثقافية املتنوعة التي تحتضنها
حديقة أسباير وتناسب مختلف األعامر واملستويات ،وأكدوا ان
الفعاليات التي يتضمنها اليوم الوطني تحظى بتفاعل كبري
من كافة فئات املجتمع ،مبن فيهم األطفال الذين يستمتعون
باأللعاب الرتاثية والعروض املرسحية الهادفة.
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ركوب الهجن..

عنوان فرحة األطفال بـ «أسباير»
ينتظر العديد من األطفال يف حامس دورهم لركوب الهجن ضمن فعاليات
اإلحتفال باليوم الوطني يف حديقة أسباير ،حيث تجتذب هذه التجربة املميزة
العديد منهم برفقة عائالتهم ،الذين حرصوا عىل التقاط الصور التذكارية
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.

الهجن وتعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية والرتاث القطري.
وأوضح املهندي إن هدف الفعاليات الرتاثية هو ربط النشء برتاث اآلباء
فضل عن وجود مسابقات
ً
واألجداد وإدخال الرسور عىل األطفال وتسليتهم
لألطفال يف سن  12عرب مسابقة الركوب واقف والتي تشهد توزيع جوائز
يومية.
وأضاف :يف كل يوم سيكون معنا فائز يحصل عىل جائزته ويرتحل إىل يوم 18
ديسمرب للمنافسة عىل الجائزة الكربى.

وقال السيد محمد خليفة املهندي ،رئيس فعاليات أسباير باللجنة املنظمة
لفعاليات اليوم الوطني ،إن الهدف من الفعالية تدريب األطفال عىل ركوب

النهام يشدو بـ «أهازيج البحر» يف سوق الوكرة
دد أهازيج البحـــارة جاملية فنية وتراثية عىل فعاليات ســـوق الوكرة القديـــم ،وتتضمن الفعالية تقديم الفنون الشـــعبية
يضفـــي صوت “النهام” الـــذي ير ّ

القدميـــة والتـــي جذبت العديد مـــن الزائرين نظـــرا الرتباطها يف أذهانهم بـــراث البحر ،ويعد فـــن “النهمة” أحد الفنون الشـــعبية البحريـــة القدمية التي
هـــام الذي احرتف
كانـــت مقتـــرة عىل البحـــر والبحارة يف ســـواحل قطر ،وازدهر خـــال رحالت الصيـــد والغوص عىل اللؤلـــؤ ،.حيث أســـهم يف ظهور الن ّ

الغنـــاء واإلنشـــاد للرتويح عـــن البحارة عىل ظهر الســـفينة وإضفـــاء البهجة والحامس يف نفوســـهم ،ليعينهم عـــى 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 ســـاعها فتحرك شـــجونهم ومتدهم

بالطاقـــة والحيوية اللتني تســـاعدانهم عـــى إنجاز املهـــام املوكلة إليهـــم يف رحلة البحر املحفوفـــة باملخاطر.
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الرماية ..تستهوي الكبار والصغار
توف ــر فعالي ــات أس ــباير ألولي ــاء األم ــور مس ــاحة لتعلي ــم
أوالدهـــم الرمايـــة والتصويـــب ،واختبـــار قدراتهـــم يف
«القـــوس والســـهم» ،وتوفـــر هـــذه الفعاليـــة أحجـــام
مختلفـــة للرمايـــة بالقـــوس والنشـــاب ،تتناســـب مـــع
األعـــار كافـــة ،وتســـتمر يوميـــاً مـــن الســـاعة الثالثـــة
عـــرا ً وحتـــى الســـاعة العـــارشة مســـا ًء.
وق ــال الري ــايض القط ــري عبدالعزي ــز العب ــادي ،رئي ــس
الفعالي ــة ،إن ــه يت ــم تقدي ــم “الق ــوس والس ــهم” ،خ ــال
فعاليـــات احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي بحديقـــة أســـباير،
مبشـــاركة نـــادي الرمـــي الريـــايض ،مشـــرا ً إىل أن
الفعالي ــة يف يومه ــا األول نجح ــت يف اس ــتقطاب ع ــدد
كبـــر مـــن الـــزوار ،والذيـــن يحرصـــون عـــى املشـــاركة
يف ه ــذه الفعالي ــة الت ــي تع ــزز مه ــارة الرماي ــة بكاف ــة
أش ــكالها ،الفت ــا إىل أن اله ــدف الرئي ــي م ــن الفعالي ــة
هـــو ترســـيخ العـــادات والتقاليـــد والـــراث القطـــري،
والتـــي تربينـــا عليهـــا يف الرمايـــة.

ونـــوه إىل أن الفعاليـــة تهـــدف إىل تعزيـــز الهويـــة
القطريـــة ،وربـــط األطفـــال بالصـــور الرتاثيـــة يف قطـــر،
خاص ــة وأنه ــا م ــن الهواي ــات القدمي ــة الت ــي ميارس ــها
أه ــل قط ــر ،لذل ــك نح ــرص ع ــى املش ــاركة يف فعالي ــات
الي ــوم الوطن ــي إلظه ــار ال ــراث وتعري ــف ال ــزوار عليه ــا
واالعتـــزاز بهـــا مـــن بـــاب الهويـــة الوطنيـــة ،وتحقيـــق
الـــوالء والتكاتـــف ،موضحـــا أن الجمهـــور مل يقتـــر
فق ــط ع ــى األطف ــال ،ب ــل ش ــارك فيه ــا الكب ــار والصغ ــار
مـــن الجنســـن نظـــرا ألهميتهـــا فضـــا 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،

الركوب «واقف» ومســـابقة ســـؤال ومعلومة ومجلس

أهازيـــج النواخـــذة يف رحـــات الغـــوص عـــى اللؤلؤ،

مســـابقة حالب املاعز والقهوة الشـــعبية وفعالية لها

وعـــى إيقـــاع أنغـــام الـــراث البحـــري التي تســـتعيد
تتواصل فعاليات ســـوق الوكرة القديـــم ضمن احتفاالت

الدامـــة ومجلس العزبـــة واأللعاب الشـــعبية إىل جانب
نغنـــي وعرضة هـــل قطر.

اليوم الوطنـــي ،يومياً من الســـاعة الثالثة عرصا ً وحتى

وأضـــاف :فعاليـــات ســـوق الوكـــرة القديـــم فرصـــة

وقال نارص مبـــارك الخليفـــي رئيس فعاليـــات احتفاالت

للســـياحة أو زوار بطولـــة مونديـــال العـــرب .FIFA 2021

الســـاعة العارشة مسا ًء.

للمواطنـــن واملقيمني وزوار البالد ســـواء مـــن جاؤوا

اليـــوم الوطني بســـوق الوكـــرة القديـــم إن فعاليات

وقال :تتضمـــن الفعاليـــات مســـابقات ذات جوائز قيمة

فضل عـــن تنويع الفعاليات
ً
نظرا لطبيعـــة مدينة الوكرة،

من خالل تســـليم كل مشـــارك معدات الصيد ومن يتمكن

التشـــكييل ومتحف الفريج والعـــكاس ومجلس النوخذة

فضل عن مســـابقة ســـؤال ومعلومة والتي
ً
له جائـــزة،

فضـــا عن فعالية الحـــداق عىل الســـيف وركوب الهجن
ً

الســـاعة الســـابعة وتتضمن أســـئلة ثقافية ،وعن البحر.

ســـوق الوكـــرة القديم تعكس تـــراث أهل البحـــر قدميًا

للمشـــاركني ،حيث تم إطالق مســـابقة لصيد األســـاك

خـــال احتفـــاالت هذا العـــام ما بـــن «املـــرح والفن

من صيد أســـاك أكرث يحصل عىل الجائزة ،وكل مشـــارك

وبرنامـــج  360ويـــاك ،ومحـــاكاة الرمـــي وعـــد القصيد،

ســـيتم تســـليم الفائزيـــن الجوائز بشـــكل يومـــي عند

والســـياكل البحريـــة واملطـــوع والنهـــام والقـــوارب

الرشاعيـــة الحديثـــة والرمي عـــى البالون ومســـابقة
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اكتامل اإلستعدادات للمسري الوطني
أكم ــل مرك ــز الع ــروض العس ــكرية بالق ــوات املس ــلحة
اســـتعداداته لتنفيـــذ العـــرض العســـكري باملســـر
الوطنـــي الـــذي ســـيجري يف التاســـعة مـــن صبـــاح
ي ــوم الس ــبت املقب ــل ،املواف ــق الثام ــن ع ــر م ــن
ديســـمرب الجـــاري ،ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي للبـــاد،
مبشـــاركة القـــوات واألســـلحة والوحـــدات مبختلـــف
صنوفهـــا.
وقـــال اللـــواء الركـــن ســـامل فهـــد الحبـــايب ،قائـــد
مرك ــز الع ــروض واملوس ــيقى العس ــكريّة واملنس ــق
العــام وقائــد املســر الوطنــي :إن املســر الوطنــي
هـــذا العـــام لـــن تســـبقه بروفـــة عســـكريّة عـــى
را إىل
الكورني ــش ك ــا ج ــرت الع ــادة كل ع ــام ،مشــ ً
أن ــه س ــوف يت ــم تنفي ــذ املس ــر مب ــارشة ،وه ــو م ــا
را بالنس ــبة لقائ ــد املس ــر الوطن ــي.
يعت ــر تحديًــا كب ـ ً
وأك ــد ق ــدرة مرك ــز الع ــروض العس ــكريّة ع ــى تج ــاوز
هـــذا التحـــدي ،وأضـــاف :نطمـــن كل املشـــاركني
يف العـــروض العســـكريّة واملتابعـــن له ــا مب ــارشة
واملش ــاهدين عـــى أنه ــا ســـوف تت ــم ع ــى أكم ــل
وج ــه دون الربوف ــة الس ــنويّة املعروف ــة ،الفتً ــا إىل
أنــه مــن املتوقّــع أن متت ـ ّد مــدة العــروض العســكريّة
إىل نحـــو  52دقيقـــة.

قائـــا :العـــروض العســـكريّة
ً
وأردف اللـــواء الحبـــايب
هـــذا العـــام لـــن تشـــارك فيهـــا اآلليـــات العســـكريّة
التابعـــة للقـــوات املســـلحة أو الجهـــات األخـــرى
املشـــاركة يف املســـر الوطنـــي ،إذ إن مركـــز
العـــروض العســـكريّة يعمـــل عـــى تنفيـــذ نفـــس
الســـيناريو الـــذي ســـوف نقـــوم بتنفيـــذه خـــال
املســـر الوطنـــي الـــذي ســـوف يجـــري العـــام
القـــادم خـــال انطـــاق بطولـــة كأس العـــامل ،2022
حيـــث ســـيتم إغـــاق الشـــارع املـــوازي ،لـــذا رأت
الس ــلطات العلي ــا االكتف ــاء بالع ــروض األخ ــرى ب ــدون
آل ّيـــات ومدرعـــات.
وأكـــد اللـــواء الحبـــايب أنـــه ســـوف تكـــون هنـــاك
العدي ــد م ــن املفاج ــآت يف املس ــر الوطن ــي ه ــذا
العـــام ،ســـتكون كافيـــة لتغطيـــة غيـــاب مشـــاركة
ح ــا أن أوىل تل ــك املفاج ــآت
اآلل ّي ــات العس ــكريّة ،موض ً
ســـتكون يف بدايـــة انطـــاق املســـر الـــذي ســـوف
يبـــدأ بإطـــاق املدفعيـــة  18طلقـــة عنـــد منطقـــة
الكورنيـــش إيذانًـــا ببـــدء العـــرض.
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غابات القرم كنوز صديقة ..للبيئة واإلنسان
توفـــر غابـــات املانجـــروف موائـــل طبيعيـــة تعـــزز تكاثـــر

املثـــايل للعديـــد مـــن األســـاك الصغـــرة والنباتـــات

للس ــياحة البيئي ــة ،ل ــذا ف ــإن الحف ــاظ ع ــى النظ ــم البيئي ــة

للطيـــور البحريـــة.

واســـتدامة التنـــوع البيولوجـــي البحـــري ،وتخلـــق فرصـــا

والحيوان ــات العالق ــة ،باإلضاف ــة إىل أنه ــا تش ــكل م ــأوى

له ــذه األش ــجار يع ــد أح ــد الط ــرق الواع ــدة لتقلي ــل ث ــاين

وتلعــب أشــجار القــرم دو ًرا يف الرتويــج للســياحة البيئ ّيــة،

املناخـــي.

املفضل ــة له ــواة الس ــياحة الطبيع ّي ــة.

أكســـيد الكربـــون يف الغـــاف الجـــوي ومكافحـــة التغـــر

حي ــث تع ــد غاب ــات الق ــرم مبحمي ــة الذخ ــرة م ــن األماك ــن

ومتتــد مناطــق أشــجار القــرم بدولــة قطــر ،عــى مســاحة

يذكـــر أن كلمـــة “مانجـــروف ” التـــي تطلـــق عـــى أشـــجار

تخليــص الجــو مــن الغبــار واملعلقــات الضــارة يف الهــواء،

 Mangueوتعنـــى شـــجرة ،والثانيـــة إنجليزيـــة “جـــروف ”

ع ــا ،تعت ــر م ــن أه ــم النظ ــم البيئ ّي ــة يف
را مرب ً
 14كيل ــو م ـ ً

القـــرم ،تتكـــون مـــن كلمتـــن األوىل برتغاليـــة “مانجـــو”

وتق ــوم ه ــذه الغاب ــات باملحافظ ــة ع ــى درج ــة الح ــرارة

 Groveوتعنـــى مـــكان األشـــجار.

املناســـبة للمناطـــق الســـاحل ّية التـــي تتواجـــد فيهـــا،
خاصــة يف تقليــص الفــوارق الحراريّــة بــن النهــار والليــل.

ون بيئــي رئيــي يف املحافظــة عــى
ونبــات القــرم مك ـ ّ

م ــا
رطوب ــة ودورة املي ــاه يف الرتب ــة ،ك ــا يلع ــب دو ًرا ها ً
ـرت االنج ــراف والتعري ــة للرتب ــة الس ــاحل ّية،
َ
يف من ــع ظاه ـ

حيــث يقــوم بتكويــن الرتبــة “الطينيــة ” عــن طريــق تجميــع

الرواســـب العضويـــة حـــول الجـــذور الدعاميـــة والجـــذور
الهوائي ــة التنفســ ّية يف املواق ــع الس ــاحل ّية ،ك ــا تعت ــر

أوســـاط املناطـــق الســـاحل ّية لنباتـــات القـــرم الوســـط

كل
و”مانج ــروف ” ه ــو مصطل ــح بيئ ــي يس ــتخدم ليش ــمل ً

مـــن الشـــجريات واألشـــجار مـــن ذوات الفلقتـــن والفلقـــة
الواح ــدة ،والت ــي توج ــد يف املناط ــق االس ــتوائية وتح ــت

االس ــتوائية الضحل ــة الواقع ــة تح ــت تأث ــر املــ ّد البح ــري.

م ــر دائ ــم الخ ــرة ينم ــو يف
وش ــجر الق ــرم ه ــو نب ــات ُ
مع ّ

املســـتنقعات ذات امليـــاه املالحـــة والحلـــوة كـــا ينمـــو

قـــرب شـــواطئ البحـــار ،بحيـــث تغمـــر امليـــاه مجموعـــه

معينـــة.
الجـــذري بشـــكل دائـــم أو يف مواقيـــت ُ
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