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افتتـــح ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بن حمـــد آل ثـــاين وزير 
الثقافـــة رئيـــس اللجنة املنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم الوطني 
فعاليات درب الســـاعي مبقـــره الدائم بأم صالل، حـــر االفتتاح 
ســـعادة الدكتور عيل بن صميـــخ املري وزير العمـــل وعدد من 

الشخصيات.

وبـــدأ االفتتـــاح برفع العلـــم القطـــري، ومن ثم انتقل ســـعادة 
الوزيـــر والضيـــوف إىل جولـــة يف فعاليـــات درب الســـاعي، 
اطلعـــوا من خاللهـــا عىل أبـــرز املشـــاركات والفعاليـــات التي 

ســـوف تســـتمر ملـــدة 24  يوًما.

وقـــال ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بن حمـــد آل ثـــاين وزير 
الثقافـــة رئيـــس اللجنة املنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم الوطني 

الرسدالالداعم

وزير الثقافة يفتتح درب الساعي

لدولـــة قطـــر 2022، إن اليـــوم الوطنـــي مناســـبة عزيزة عىل 
قلوبنـــا جميًعـــا، وذلـــك ملا متثلـــه من قيـــم ســـامية تعرب عن 
معاين الـــوالء واالنتامء والوفـــاء لهذا الوطـــن املعطاء. وأكد 
ســـعادته أن درب الســـاعي يعترب فضـــاًء ثقافيا، يجمـــع العديد 
مـــن الفعاليـــات املســـتمدة مـــن البيئـــة والثقافـــة القطريـــة 
العريقـــة، ويســـتلهم القيم العربية األصيلة. وأشـــار ســـعادة 
الوزيـــر إىل تنـــوع الفعاليـــات الثقافيـــة والرتاثيـــة يف درب 
الســـاعي، يعكس مدى غـــزارة تاريخنا وتراثنـــا، ويؤكد اهتامم 
وزارة الثقافـــة واللجنـــة املنظمـــة لليـــوم الوطنـــي للدولـــة 
بتقديـــم فعاليات مميزة وغنيـــة، منوًها إىل أنـــه فخور مبا تم 
إنجـــازه من عمل من تجهيـــز للفعاليات وللمقـــر الدائم والجديد 
لدرب الســـاعي، الذي يعترب إرثًا مســـتداًما ألهـــل قطر واألجيال 

القادمـــة، وملتقـــى ثقافيًـــا وفنيًـــا وتراثيًا فريًدا مـــن نوعه.
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أشـــاد ســـعادة الدكتور عيل بن صميـــخ املري وزيـــر العمل 
بجهـــود اللجنة املنظمـــة والفعاليات املقررة  لهـــذا  العام  
والتـــي تعكـــس الهويـــة  القطرية وتـــربز  الجانـــب الثقايف 
والـــرتايث للشـــعب القطـــري قائال إن أجـــواء درب الســـاعي  
تجســـد  شـــعار اليوم الوطني  ” وحدتنا مصدر قوتنا ”، مشريا 
إىل تزامـــن افتتـــاح فعاليـــات درب الســـاعي مع اســـتضافة 
الدولـــة  لـــكأس العـــامل فيفا قطـــر 2022  يتيـــح الفرصة  لكل 

العـــامل لالطالع عـــىل ثقافتنـــا وتاريخنا.

توقع املـــرف العـــام باللجنـــة املنظمة الحتفـــاالت اليوم 
الوطنـــي د. غانـــم بـــن مبـــارك  العـــيل إقبـــااًل كبـــرياً مـــن 
الجامهري الســـيام مشـــجعي كأس العامل، وأضاف أنه سيتم 
نقل مختلـــف املباريـــات يف درب الســـاعي لضـــامن متابعة 
الجامهري للمباريـــات، وأردف أن العـــروض الرتاثية تعكس إرث 
اآلباء واألجـــداء بهدف تعريـــف زوار درب الســـاعي بجانب من 
تراثنـــا الربي البحـــري، مشـــرياً إىل بدء تشـــغيل حافالت نقل 
الجمهـــور من محطـــة الريـــان إىل مقر الـــدرب، حيث خصصت 
اللجنة 6 حافالت لنقل مشـــجعي كأس العـــامل باملجان طيلة 

أيـــام الفعاليات .

وزير العمل.. فعاليات اليوم الوطني تربز الجانب

 الثقايف للشعب القطري

د.غانم العيل.. نتوقع إقباالً من جامهري كأس العامل

انطلقـــت الفعاليات بالنشـــيد الوطني للدولة »قســـام مبن رفع الســـامء قســـام مبن نر 

الضياء.. قطر ســـتبقى حرة.. تســـمو بروح األوفيـــاء« والذي دوى يف أنحـــاء املقر الجديد 

لـــدرب الســـاعي ألول مرة بجانب العلـــم القطري الذي رفرف عىل ســـارية بطـــول نحو 50 

مرتاً عـــىل دوار يتوســـط مقر الفعاليـــات، وبعد النشـــيد الوطنـــي بدأت العرضـــة الرتاثية 

وقـــرع الطـــار عىل أصـــوات مجموعة مـــن فرقة املهـــا بقيادة نايـــف مال اللـــه، وانتهت 

العرضـــة لتتحـــرك أمام الجموع ســـفينة خشـــبية عـــىل عجالت بها بحـــارة )يـــزوة( ونهام 

بلبـــاس البحر من فرقة الجبيالت الشـــعبية حيث أنشـــد النهام عمر بوصقر بصوته الشـــجي 

»اليامـــال« فيام قـــام اليزوه برتديـــد أصوات أعادت إىل األذهان شـــيئا مـــن عبق املايض 

الـــذي عاىن فيـــه األجـــداد يف رحلتهم لصيـــد اللؤلـــؤ، أكد حفـــل االفتتاح عـــىل الوحدة 

الثقافيـــة ألهل قطر والتـــي تتميز بالبســـاطة والعمق والعودة إىل املايض الســـتلهام 

املعاين واملـــي قدما نحو املســـتقبل.

افتتاح درب الساعي متيز بالبساطة والعمق

املجدميالنوخذة
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يتميـــز املقـــر الجديد لـــدرب الســـاعي بســـهولة الوصـــول إليه مـــن ثالثة طرق 

رئيســـية، باإلضافة إىل مـــرتو الدوحة عرب الخـــط األخر »محطة الريـــان القديم«، 

مـــام يعـــزز انســـيابية الحركـــة املروريـــة، باإلضافـــة إىل وجود ســـاحة مواقف 

تســـتوعب 3500 ســـيارة تقريبا، وهي تتصل بسبع بوابات رئيســـية، وخمس بوابات 

خدميـــة للدخول والخـــروج بأريحية تامـــة، كام توجد شاشـــات عرض رئيســـية لبث 

عـــدد مـــن الفعاليات أمـــام جمهور درب الســـاعي، ويوجـــد أيضا مصـــىل للرجال 

وآخر للنســـاء وعدد مـــن املرافق الخدمية، وتســـعى اللجنـــة املنظمة الحتفاالت 

اليـــوم الوطنـــي إىل تعزيز تجربـــة زوار وضيـــوف دولة قطر يف درب الســـاعي 

بباقـــة غنية مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة التي تـــربز الثقافـــة القطريـــة والرتاث 

األصيل.

درب الساعي .. موقع مميز 

يقع املقـــر الدائـــم لدرب الســـاعي يف منطقـــة أم صالل 
حيـــث أقيم عـــىل مســـاحة 150 ألـــف مـــرت مربـــع، ويتميز 
املوقع الجديد مبســـتوى عـــال من التجهيـــزات والخدمات 
واملرافـــق العامـــة التـــي توفـــر عوامـــل الراحـــة واألمان 
للـــزوار والجهـــات املشـــاركة، لتعزيـــز تجربتهـــم خـــالل 
الفعاليـــات، ويظهـــر ذلـــك جليـــا من خـــالل توزيـــع أجنحة 
الجهات املشـــاركة يف درب الســـاعي ومقراتها، فضال عن 
التصميـــم الذي يـــربز الرتاث املعـــامري القطـــري األصيل 

بصبغـــة عرصيـــة إبداعية.

مقر جديد ودائم لدرب الساعي

تجمـــع املئات من الجمهور أمام شاشـــة املرسح وشاشـــات 
أخرى ملتابعة وقائـــع مباراة املنتخب الوطني ضد الســـنغال 
يف ثاين مبارياتـــه خالل مشـــاركته األوىل يف كأس العامل، 
وتعلقـــت األنظار بـــأداء العنايب عىل املســـتطيل األخر مع 
متنيـــات بـــأن يســـتطيع املنتخب القطـــري تعويض خســـارته 
يف االفتتـــاح أمـــام اإلكـــوادور وخصوصـــا أنه يلعـــب كدولة 
مســـتضيفة للبطولـــة، لكـــن النتيجـــة جـــاءت مخيبـــة لآلمال 
بخســـارة املنتخـــب الوطني أمـــام منتخـــب الســـنغال بثالثة 

أهداف لهـــدف واحد.

شاشات عمالقة ملتابعة مباريات كأس العامل 

الغيص
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مـــن قلـــب درب الســـاعي ويف موقع يطل عىل ســـارية العلم، يبث ســـتوديو قناة الريـــان تغطية حية ألجـــواء فعاليات »درب الســـاعي » تحت 
شـــعار »وحدتنـــا مصدر قوتنـــا«، ضمن تغطية تســـتمر من الســـاعة الـ 4 عـــرصاً وحتى الســـاعة الـ 9 مســـاًءا يومياً عىل شاشـــات قنـــاة الريان، 
كـــام تتواجد عربتـــان للبث املبارش لتوفـــري الدعم التقني. يقدم ســـتوديو قناة الريـــان فقرات متعددة منها اســـتضافة مســـؤويل الفعاليات 
والقيام مبســـابقات ولقـــاءات مع زوار الفعالية يف برنامج »ســـتوديو درب الســـاعي«. كـــام يُبَث برنامج »صبـــاح الوطن« يومياً من الســـاعة 9 
صباحـــاً وحتـــى ال12 ظهـــراً والذي يناقـــش مع ضيوف من املســـؤولني إنجـــازات قطـــر املتواصلة عىل شـــتى األصعدة يف الطريـــق لتحقيق 

رؤيـــة قطر 2030.

حضور مميز لقناة الريان يف درب الساعي 

املركز اإلعالمي.. يواكب فعاليات اليوم الوطني

السيب

يواكـــب املركـــز اإلعالمي لليوم الوطنـــي يف مقره الجديد بدرب الســـاعي الفعاليات الكثـــرية واملتنوعة التي أُعلَِن عنهـــا لهذا العام، 
وذلـــك عرب كـــوادر مميزة مـــن عرات الصحفيـــني واملصورين وفريـــق متخصـــص يف التواصل االجتامعـــي، وتم تجهيـــز املركز بأحدث 
التقنيـــات التي ستســـهل عـــىل الصحفيني والتقنيـــني عملهم اليومي واملســـتمر عىل مـــدى 24 يومـــا. كام يوفر املركـــز اإلعالمي 
الفرصـــة لإلعالميني القطريني الشـــباب الكتســـاب الخـــربات امليدانية يف العمـــل والتدريب الـــذي يصقل مهاراتهـــم ويؤهلهم لدخول 
ســـوق العمـــل وخصوصا مع اســـتقطاب املركـــز الخريجـــني والخريجات مـــن جامعة قطر، كـــام يقوم املركز هـــذا العام بالتنســـيق مع 
وســـائل اإلعـــالم العربيـــة والعاملية القادمـــة لتغطية كأس العـــامل قطر 2022 حيـــث توافد عدد مـــن الصحفيـــني واملصورين من دول 
عربيـــة وأجنبيـــة لتغطيـــة الحدث الـــذي يتوافق هذا العـــام مع املونديـــال، ويحرص املركـــز اإلعالمي عـــىل إبراز الـــرتاث القطري عرب 
تغطيـــة مختلـــف الفعاليـــات وإبرازها بصورة ترســـخ صورة قطـــر وحرصها عـــىل الحفاظ عىل تـــراث اآلبـــاء واألجداد والبنـــاء عليها يف 

ســـبيل نهضة تشـــهدها قطر يف شـــتى القطاعات.
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درب الساعي.. حضور عائيل كثيفدرب الساعي.. حضور عائيل كثيف

شـــهد اليوم األول الفتتاح درب الســـاعي توافد العائالت من 

قطريني ومقيمني لالســـتمتاع بالفعاليـــات الرتاثية وخصوصا 

مع تحســـن الطقـــس، ويتوقع أن تحقق الفعاليـــة -كعادتها 

كل عـــام- أرقامـــاً قياســـية يف عـــدد الـــزوار وخصوصا مع 

التنـــوع الكبـــري الذي يشـــهده درب الســـاعي لهـــذا العام 

حيـــث تقام فعاليات تناســـب كل أفـــراد العائلـــة وتتنوع بني 

النشـــاطات الرتاثيـــة والثقافيـــة والفنية باإلضافـــة لوجود 

أماكن لأللعـــاب وركوب الخيل والهجن واإلبل وســـاحة رماية 

متحركـــة والعديد من األنشـــطة الخاصة بالشـــباب واألطفال.

شـــهد اليوم األول الفتتاح درب الســـاعي توافد العائالت من 

قطريني ومقيمني لالســـتمتاع بالفعاليـــات الرتاثية وخصوصا 

مع تحســـن الطقـــس، ويتوقع أن تحقق الفعاليـــة -كعادتها 

كل عـــام- أرقامـــاً قياســـية يف عـــدد الـــزوار وخصوصا مع 

التنـــوع الكبـــري الذي يشـــهده درب الســـاعي لهـــذا العام 

حيـــث تقام فعاليات تناســـب كل أفـــراد العائلـــة وتتنوع بني 

النشـــاطات الرتاثيـــة والثقافيـــة والفنية باإلضافـــة لوجود 

أماكن لأللعـــاب وركوب الخيل والهجن واإلبل وســـاحة رماية 

متحركـــة والعديد من األنشـــطة الخاصة بالشـــباب واألطفال.

بحضـــور ســـعادة الشـــيخ عبدالرحمن بـــن حمد 
آل ثـــاين وزيـــر الثقافـــة أُقيمت عـــىل املرسح 
الرئيـــي لـ  درب الســـاعي ، أمســـية للشـــعر 
الفصيح، مـــن تنظيم مركز قطر للشـــعر »ديوان 
العرب«، أحياها الشـــعراء عبدالرحمن الدليمي، 
ومحمـــد ياســـني، ورايض الهاجـــري و أدارهـــا 

اإلعالمـــي عطـــا محمد . 

اســـتضافت الندوة التـــي أدار الحوار فيها اإلعالمي أحمد الســـعدي 3 من أبرز الشـــخصيات القطرية املهتمـــة بالثقافة واإلعالم 
وهـــم الكاتبة مريم ياســـني الحامدي والكاتـــب واإلعالمي د. عبـــد الله فرج والكاتب الصحفي حســـن املحمدي حيـــث أكد اللقاء 
عـــىل أهميـــة اإلعالم واإلعـــالم الجديد املتصاعـــدة يف عـــامل رصاع األفـــكار والقيم، كام تطـــرق املشـــاركون يف الندوة إىل 
العالقـــة التكامليـــة بـــني الجانبـــني، فاإلعالم بـــال ثقافـــة ال معنى لـــه والثقافة بال إعـــالم ال ميكـــن أن تصل للمتلقـــي، وتطرقت 
النـــدوة إىل أن وعـــي الشـــعب القطـــري ظهر جليـــا من خـــالل األيـــام األوىل الســـتضافة كأس العـــامل حيث تجـــاوز املخاوف 

الثقافيـــة واســـتطاع القطريـــون مواجهة الحمـــالت بالكثري من الوعـــي وإدارة ناجحة لحملـــة إعالمية لتوضيـــح الحقائق.

ندوة »اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي«

أمسية للشعر الفصيح
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