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الرسدالالداعم

جولة للسفراء برفقة وزير الثقافة يف فعاليات اليوم الوطني

اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بن حمـــد آل ثاين 
وزيـــر الثقافـــة رئيس اللجنـــة املنظمة الحتفـــاالت اليوم 
الوطنـــي للدولـــة عددا مـــن أصحاب الســـعادة ســـفراء 
الـــدول املعتمدين لـــدى الدولة وممثـــل منظمة األمم 
املتحـــدة للرتبية والعلم والثقافة »اليونســـكو«  د. صالح 
الديـــن زيك خالد لـــدى دول الخليج واليمـــن، مدير مكتب 
اليونســـكو يف الدوحة، يف مقر درب الســـاعي مســـاء 
اليـــوم،  وتعرف أصحاب الســـعادة الســـفراء عىل جوانب 
مـــن  الفعاليات الثقافية والرتاثية، ، وأشـــادوا بالفعاليات 
التـــي تعرب عـــن تـــراث وثقافة دولـــة قطـــر، معربين عن 
إعجابهـــم بالتنظيـــم، وكذلك باألجواء التـــي تواكب كأس 

.2022 العامل فيفـــا قطر 

زار ســـعادة الشـــيخ ســـعود بن عبدالرحمن آل ثاين رئيـــس الديوان األمريي مقـــر درب الســـاعي يف منطقة أم صالل، وقام ســـعادته 
برفقة ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بـــن حمد آل ثـــاين، وزير الثقافـــة، يف جولة، اطلـــع خاللها عـــىل فعاليات اليـــوم الوطني 2022، 

التـــي تقام تحت شـــعار »وحدتنا مصـــدر قوتنا«.

رئيس الديوان األمريي يزور فعاليات درب الساعي
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املجدميالنوخذة

تشـــارك وزارة البيئة والتغري املناخي 
بجنـــاح مميـــز يف فعاليـــات درب 
الســـاعي لهـــذا العـــام، وذلـــك تحت 
شـــعار: »وحدتنـــا مصـــدر قوتنـــا«. 
وتســـتمر فعاليات الـــوزارة طوال فرتة 
االحتفاالت بـــدرب الســـاعي حتى يوم 

 .2022/12/18 األحـــد بتاريـــخ 

وبهذه املناســـبة، قال السيد فرهود 
هادي الهاجري مديـــر ادارة العالقات 
العامـــة بـــوزارة البيئـــة والتغـــري 
املناخـــي أن مامييـــز املشـــاركة يف 
احتفـــاالت درب الســـاعي لهـــذا العام 

انهـــا تصادف اســـتضافة دولـــة قطر للعـــرس الكـــروي العاملي 
كاس العـــامل فيفـــا 2022 . مضيفـــا: » نســـعى مـــن خـــالل هـــذا 
الحـــدث تعريف الجمهـــور بدور الـــوزارة وجهودهـــا يف تنظيم 
مونديال بيئي مســـتدام من خالل املنشـــآت الرياضيـــة الصديقة 
للبيئـــة ووجـــود محطـــات لرصد جـــودة للهـــواء مبختلـــف مالعب 

املونديال«.

واوضح الســـيد فرهـــود الهاجري ان الوزارة تشـــارك هـــذا العام 
والول مـــرة بالتعاون مـــع النادي العلمي بفعاليـــات مميزة بدرب 
الســـاعي وذلك مببـــادرة العادة اســـتخدام املواد البالســـتيكية 
مـــن خـــالل توفـــري ســـكوتر كهربـــايئ يقـــوم بجمـــع الزجاجات 
البالســـتيكية من الجمهور لالســـتفادة منها يف اعادة تدويرها،، 
باالضافـــة لتنظيـــم مســـابقات التدويـــر وثقافـــة االبتـــكار  وهي 
عبارة عن مســـابقات فاعليـــة تقام يوميا تحتـــوي عىل مجموعة 
من األســـئلة عن البيئـــة القطرية وتوظيف ثقافـــة التكنلوجيا يف 

التنميـــة البيئيـــة. وذلـــك بهـــدف 
تعزيـــز مهـــارات البحـــث العلمي. 
والتعـــرف عـــن البيئـــة القطريـــة 

ومحتوياتها. 

باالضافـــة اىل تنظيـــم تجـــارب 
علمية تفاعلية باســـتخدام املواد 
الطبيعيـــة، وورشـــة عـــن أهداف 
التنميـــة املســـتدامة ، ومجســـم 
روبـــوت كحاوية لجمع البالســـتيك.

كام دعـــا الجمهـــور لزيـــارة جناح 
الـــوزارة بخيمـــة درب الســـاعي 
والتعـــرف عـــىل ابـــرز املناطـــق الســـياحية البيئية بدولـــة قطر 
والتنـــوع الحيـــوي املميز الذي تتمتـــع به. وأكد ان جنـــاح الوزارة 
ســـوف يقـــدم طـــوال فـــرتة االحتفـــاالت عدد مـــن املســـابقات 

وغريهـــا مـــن فقـــرات ترفيهيـــة للجمهور.

ويضم جناح الـــوزارة 4 اقســـام روضة برية تحتوى عىل اشـــجار 
ونباتـــات برية ،  واالقســـام االخرى بهـــا املها العـــريب ، وغزال 
الريم ، والنعـــام ، والحبارى واالرانب والزواحـــف الربية ، وقد تم 
تســـميه االقســـام باســـامء مناطق قطريه ) 4 ( وهي : منطقة 
مزرعة الســـليمي، منطقـــة محمية الريـــم، ومنطقـــة العريق، 
ومنطقـــة روضـــة املايـــدة.  كـــام تم تخصيـــص شاشـــات يعرض 
عليهـــا افالم عـــن جهـــود الـــوزارة يف املحافظة عـــىل البيئة 
القطريـــة  وتنمية الحيـــاة الفطرية بها  وقد شـــهد الجناح اقباال 
كبريا مـــن الجمهور يف اليـــوم االول من انطالقه مســـاء اليوم 

الجمعة.

فعاليات متنوعة بجناح وزارة البيئة والتغري املناخي بدرب الساعي
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الغيص

توافد زوار درب الســـاعي عىل األكشـــاك الصغرية التي تبيع 
األطعمـــة واملرشوبـــات الشـــعبية القطرية مثـــل املرضوبة 
واملرقوقـــة والهريـــس والتـــي تقدم مـــن رائـــدات أعامل 
قطريـــات، حيـــث وفرت لجنة تنظيـــم اليـــوم الوطني مناطق 
خاصـــة معدة بتصميـــم ترايث ومهيئة بشـــكل كامـــل إلعداد 
األطعمـــة الســـاخنة والبـــاردة، فضالً عـــن الحلـــوى القطرية 
مثل خبـــز رقاق واللقيـــامت والكرك والشـــاي املخدر. وتعترب 
هـــذه املشـــاريع الصغرية من أهـــم فعاليات درب الســـاعي 
ألنها تســـاهم يف تســـليط الضـــوء عىل املطبـــخ القطري 
وأهـــم األطعمة الشـــعبية، كام أنهـــا تعترب من أهـــم روافد 
دعم املشـــاريع املنزلية التي تســـاهم يف دعم املشاريع 

الصغـــرية ومنافـــذ لبيع منتجـــات األرس املتعففة.

تســـتمر ورشـــة صناعـــة القهـــوة القطريـــة يف منطقـــة 
»امليـــز« بـــدرب الســـاعي يف تقديـــم عروضهـــا، حيث حرض 
الورشـــة العديد مـــن زوار وجامهري درب الســـاعي خاصًة من 
الـــزوار الدوليني الذيـــن جاؤوا الستكشـــاف الـــرتاث القطري 
والثقافـــة القطرية األصيلـــة. وتابعوا بشـــغف مراحل تحضري 
القهـــوة القطريـــة وتذوقوهـــا يف النهايـــة يف تجربـــة 
وصفوهـــا بالفريدة وغري املســـبوقة، واحتـــوت الدورة عىل 
تدريـــب عميل لصناعـــة القهوة وطريقة تقدميهـــا وما تعرب 
عنـــه من قيم اســـتقبال الضيف والكـــرم والحفـــاوة العربية.

مـــا تـــزال فرقـــة املهـــا تقـــدم عروضهـــا الفنيـــة يف قلب 
درب الســـاعي بجانـــب ســـارية العلم، حيـــث ابتـــدأت الفرقة 
باألهازيـــج الشـــعبية أثنـــاء أدائهـــا للعرضـــة القطرية وهي 
تحمـــل الســـيوف العربيـــة وتدق الطـــار الـــرتايث يف أجواء 
مميـــزة أثـــارت اهتـــامم زوار درب الســـاعي مـــن أهـــل قطر 
ومن الـــزوار الدوليـــني من مشـــجعي كأس العـــامل. وتقدم 
هـــذه العروض الفنيـــة الرتاثية بعـــداً ثقافياً هامـــاً للمجتمع 
القطـــري حيـــث تـــربز قيـــم األصالـــة والعنايـــة بالعـــادات 
والتقاليـــد ونرش املـــوروث الشـــعبي بني األجيـــال الجديدة.

أكشـــاك لألطعمـــة الشـــعبية بدرب 

الســـاعي .. مبادرة لدعم املشاريع 

املنزلية

ورشـــة عمـــل للقهـــوة القطرية .. 

تـــراٌث وصنعة

العرضة القطرية تجـــذب أنظار الزوار 

الدوليني
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السيب

ركـــن خـــاص بالفنـــون تحـــت عنـــوان »ليـــوان الفـــن« وهو 
يحتـــوي مجموعة مـــن املعارض تحتوي عـــىل أعامل فنية 
لفنانـــني محليـــني وأجانـــب، ومن  هـــذه املعـــارض معرض 
للخـــط العريب ومعـــرض للزخارف اإلســـالمية وآخـــر للتصوير 
الضويئ باإلضافـــة ملعرض لفـــن الخزف ومعـــرض للطوابع 
والعمـــالت. كـــام يصاحـــب مجموعـــة املعـــارض ورش عمل 
فنيـــة تفاعلية لتعليم فنـــون الرســـم والكاريكاتري يقدمها 

مدربون متخصصـــون لألطفـــال وللكبار.

»ليوان الفن« .. مجموعة من املعارض لنرش 

الفنون القطرية

يف قلـــب درب الســـاعي وبدايًة من ســـارية العلـــم، تتواجد 
أبـــراج مصغـــرة تشـــري إىل كل شـــعارات األيـــام الوطنية منذ 
عـــام 2008 تاريـــخ انطـــالق االحتفـــاء مبـــا أنجزه املؤســـس 
الشـــيخ جاســـم بن محمد بن ثـــاين رحمـــه الله وصـــوالً إىل 
شـــعار هذا العام 2022  تحت شـــعار »وحدتنا .. مصدر قوتنا«، 
وهو الشـــعار الـــذي يتّوج قيـــم التكاتـــف التـــي اعتنى بها 
املجتمـــع القطـــري خلف حـــرضة صاحب الســـمو أمـــري البالد 
املفـــدى الشـــيخ متيم بـــن حمد آل ثـــاين ليحقـــق اإلنجازات 
التي غـــرس بذورها األجـــداد وال زالت األجيـــال الجديدة تروي 

زرعها وتجنـــي مثارها.

ممىش درب الساعي .. رحلة عرب التاريخ 

زار وفـــٌد إعالمـــّي مـــن الفيفا فعاليـــة درب الســـاعي ورصدوا األنشـــطة 
الثقافيـــة والرتاثيـــة والفنيـــة والتي تقـــام تحت شـــعار »وحدتنـــا مصدر 
قوتنـــا«، وتعتـــرب هـــذه الزيـــارة األوىل مـــن نوعهـــا حيث أبـــدى الفريق 
اإلعالمـــي إعجابه بالزي القطـــري الذي يرتديه األطفال كـــام زاروا مناطق 
ركوب الخيل والهجن باإلضافة ملشـــاهدتهم للعرضـــة القطرية ولفعالية 
العلـــم. وتقام فعالية درب الســـاعي يف هذا العام ضمـــن أجواء تاريخية 
الســـتضافة دولة قطـــر ملونديال كأس العـــامل فيفـــا 2022، الحدث الذي 
جعل املشـــجعيني الدوليـــني يأتون لزيـــارة درب الســـاعي ليتعرفوا عىل 
الثقافـــة القطريـــة والرتاث، األمـــر الذي ينقـــل ثقافة قطـــر العريقة من 

املســـتوى املحـــيل واإلقليمي إىل مســـتوى العاملية.

فعاليات درب الساعي يف عيون إعالميي الفيفا 
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عرض موســـيقي عـــىل مرسح درب الســـاعي تحت مســـمى »ثالثيـــة العـــود« أقامه كوكبـــة من الفنانـــني والعازفـــني القطريني 
بالتعـــاون مـــع فرقة من العازفـــني عىل اآلالت املوســـيقية الرشقيـــة والغربية بتنظيم مركز شـــؤون املوســـيقى وبحضور مدير 
املركز الســـيد خالد الســـامل، وجمهور كبري من زوار درب الســـاعي، حيث عزف املشـــاركون بشـــكل جامعي عددا مـــن األلحان منها 
ألحان أشـــهر األغـــاين الوطنيـــة القطرية »يا قطـــر إنتي الحيـــاة«، وهي فعاليـــة تجاوزت حـــدود املرسح إىل الوعـــي الجمعي 

للبالد.

ثالثية العود .. عرض موسيقي عىل مرسح درب الساعي

صناع املحتوى العرب .. إبداع يف ربوع الحدث الكروي

يف ختـــام اليوم الثاين لدرب الســـاعي، أقيمت نـــدوة »اإلعالم الجديـــد ..  كيفية صناعة املحتـــوى والتأثري« وحرض 
النـــدوة العديد مـــن زوار درب الســـاعي خاصًة مع اســـتضافة كوكبة من صناع املحتوى العرب مثل يوســـف حســـني 
–جو شـــو-  وأســـامة نعســـان وإميان الكعبـــي. تناولت الندوة أثر وســـلطة املحتـــوى عىل تغيـــري القناعات ودعم 
الثقافـــة العربية واإلســـالمية خاصـــًة يف أجواء الحملـــة الرقميـــة املقامة من اإلعـــالم الغريب ضـــد تنظيم دولة 
قطـــر لكأس العامل، كام شـــارك صناع املحتـــوى بعض خرباتهم وبدايـــة نجاحاتهم وبعض النصائح إلنشـــاء املحتوى 

وفنون إخراجه وتقدميـــه للجمهور.
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