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الرسدالالداعم

يشـــهد درب الســـاعي هـــذا العام أكـــر تجّمـــع للفعاليـــات الثقافية والفنيـــة واألدبية، عـــى مـــدار 24 يوًما، مع باقـــة غنية من 
الندوات الفكرية واألمســـيات الشـــعرية والعروض املرسحيـــة والفنون البرصية، التي تســـتهدف إبراز الثقافـــة القطرية والهوية 

الوطنيـــة والـــراث األصيل التي تقدمهـــا املراكز املختلفـــة التابعة لـــوزارة الثقافة.

وحظيـــت كافة الفعاليـــات املقامة يف درب الســـاعي  إقباالً  كبـــرا، منها الفعاليـــات الراثية التي حرصـــت وزارة الثقافة عى 
إبرازهـــا هذا العـــام، وكذلك ركوب الخيل وركـــوب الهجن، والصقـــارة، عالوة عى الفنـــون البحرية التي كانت حـــارضة بقوة يف 

درب الســـاعي  لتعكـــس جانباً من املوروث الشـــعبي القطري

درب الساعي ملتقى ثقايف وفني وإرث ترايث

بـــدأ مركُز شـــؤون املرسح أنشـــطتَه التـــي يتضمُنهـــا برنامج 
فعاليـــات درب الســـاعي، حيـــث اســـتهلَّ تلك األنشـــطة منذ 
اليـــوم األوَّل مبجموعـــٍة مـــن الـــورش اليوميـــة املخصصـــة 
لتعليـــم األطفـــال بكافـــة أعامرهـــم وجميـــع أفـــراد العائلة 
كيفيـــة تصنيـــع الدمـــى، وذلـــك باســـتخدام مواد بســـيطة 
متوفـــرة يف املنـــازل، وكذلك تلوينهـــا وتزيينها، كـــام يتاُح 
لهـــم التدريب عـــى طريقـــة تحريكهـــا. وانطالقًا مـــن الدور 
ــة والفنيَّة يف  الهـــام للمـــرسح يف دعـــم الحركـــة الثقافيّـَ
الدولـــة، يقيـــُم مركُز شـــؤون املـــرسح ضمن فعالياتـــه عدًدا 
مـــن األوبريتـــات، فللمـــرَّة األوىل هـــذا العـــام، لـــن تقتـــرَص 
مشـــاركة مركز شـــؤون املرسح عـــى تقديم عـــروٍض وورٍش 
تدريبيَّـــٍة لألطفـــال، وإمنـــا ســـتحتوي أيًضـــا عـــى مرسحيات 
وأوبريتـــات ُمتكاملة، للتأكيـــد عى الطابع الثقـــايف والفني 
الرفيـــع الحتفاالت اليوم الوطني يف هذا العام االســـتثنايئ.

شؤون املرسح يقدم ورًشا فنية لألطفال
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املجدميالنوخذة

يف مـــزج فريد بني املوســـيقى العربية والكالســـيكية أحيا عدد 
من املوســـيقيني القطريني والعامليني األمســـية املوســـيقية 
»ثالثيـــة العـــود«، ومن خاللهـــا أطـــرب مجموعة مـــن العازفني 
املحرفـــني ضيوف درب الســـاعي، حيث أقيمت األمســـية بحضور 
ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بـــن حمد بن جاســـم بـــن حمد آل 
ثـــاين وعدد من الســـفراء لـــدى الدولة يف املـــرسح الرئييس.

مـــا بني نغـــامت الكـــامن وعذوبـــة صوت التشـــيلو، برزت ريشـــة 
العـــود العـــريب بلغـــة قطريـــة لثالثة عازفـــني، قالـــت من خالل 
املقامـــات والعالمـــات املوســـيقية: ارحبـــو يف قطـــر، ومـــن 

الدوحـــة، هنـــا العـــامل بأرسه.

أقامـــت اللجنة املنظمة لليـــوم الوطني ركناً خاصـــاً يف فعالية 
درب الســـاعي تحـــت مســـمى »ســـتاد الدوحـــة«، وقال الســـيد 
عبـــد الرحمن مبـــارك الكـــواري رئيـــس فعالية ســـتاد الدوحة إن 
الفعاليـــة تهدف ملحـــاكاة ســـتاد الدوحة القديم الـــذي كان له 
إســـهاٌم كبـــر يف تحفيـــز رياضـــة كرة القـــدم لـــدى املجتمع 
القطـــري وكان أحـــد املراكـــز الحيويـــة للشـــباب القطـــري حيث 
كانوا ميارســـون فيـــه الرياضة قبـــل بنـــاء االســـتادات الرياضية 
الحديثـــة، وشـــهدت فعاليـــة ســـتاد الدوحة إقبـــاالً كثيفـــاً من 
الجمهـــور وخصوصا كبار الســـن ممن شـــكل ســـتاد الدوحة جزء 

مـــن شـــبابهم وكان لـــه األثر يف تشـــكيل وعيهـــم الريايض.

لتعريـــف الـــزوار بحيـــاة األجـــداد عـــن قـــرب تقـــام يف درب 
الســـاعي فعاليـــة املقطـــر، وهـــي تجســـيد حـــي لحيـــاة 
البـــدو القدماء، وتشـــر إىل بيـــوت الشـــعر املتقاطرة بخط 
مســـتقيم، لراها القـــادم من بعيـــد متقاطـــرة وقريبة من 

بعضهـــا البعض.
وقال عبـــد الرحمـــن أحمد البـــادي املعاضيد رئيـــس فعالية 
املقطـــر والعزبـــة، إن الفعاليـــة تضم عـــددا من األنشـــطة 
منها، عـــد القصيـــد وألغاز الشـــعر التـــي تتمثـــل يف إلقاء 
بيت مـــن الشـــعر، ويطلـــب من املشـــاركني فهـــم مضمون 
هـــذا البيت، كـــام يوجد مســـابقة يف حفظ بيت شـــعر يلقى 
ألول مـــرة، ويتكـــون مـــن مصطلحـــات صعبة وقـــد يكون من 
الشـــعر الجاهيل أو الشـــعر يف صدر اإلســـالم أو من الشعر 
العريب الفصيـــح أو النبطي، مشـــرا إىل أن الهدف من هذه 
األنشـــطة هو تذكـــر الناس بـــأن أهـــل البادية قدميـــا كانوا 
يتمتعـــون بالفطنـــة لحاميـــة أنفســـهم من الخطـــر املحيط 

بهـــم يف الصحراء.
وأشـــار إىل نشـــاط ركوب الهجن والذي يأيت ضمن أنشـــطة 
املقطـــر والعزبـــة، ويشـــهد إقبـــاال مـــن األطفـــال تحديدا، 
ويهدف هذا النشـــاط اىل ربـــط األجيال الجديـــدة بحياة اآلباء 
واألجـــداد، نظـــرا ألن املطايا كانت وســـيلة التنقـــل والرحال 
قدميا، ويف نفـــس الوقت يتعلـــم كيف كانت معانـــاة اآلباء 
واألجـــداد قدميـــا مـــن أجل بنـــاء حارض هـــذا الوطـــن لألجيال 
الجديـــدة، وإنهم رغم هـــذه املعاناة كانـــوا يحافظون عى 

دينهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهم وحبهـــم لوطنهم.

إقبال كبري عـــى فعاليـــة املقطر.. 

يف درب الساعي 

ثالثيـــة العـــود.. مزيج من املوســـيقى 

العربيـــة والعاملية

فعاليـــة ســـتاد الدوحـــة .. واقـــُع اليوم 

أحـــالُم األمس
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الغيص

قال الســـيد أحمد مبارك الكـــواري رئيس فعالية الرمايـــة املتحركة إن الفعالية هـــي من أهم الرياضـــات الراثية للمجتمع 
القطـــري، وذلـــك ألن رياضة الرمايـــة هي رياضة عربيـــة أصيلة وأوىص بهـــا الصحايب الجليـــل عمر بن الخطـــاب ريض الله 
عنـــه، وأوضح الســـيد أحمد الكـــواري أن الفعالية شـــهدت اقبـــاالً كبراً من الـــزوار القطريني مـــن العائالت واألفـــراد وزوار 
املونديـــال مـــن مشـــجعي كأس العـــامل، والفعالية مكونة من 4 أقســـام وهـــي الرمي بالســـهم والقـــوس والبندقية 
الهوائيـــة والســـميولير –جهاز املحـــاكاة املتحرك-، حيـــث أوضـــح أن الفعالية تضم مدربـــني متخصصني بتدريـــب األطفال  

لتعليمهـــم أصـــول الرياضة وتقديم اإلرشـــاد العمـــيل لهم أثناء مامرســـتهم لها.

فعالية الرماية املتحركة يف درب الساعي تجذب أنظار الشباب

ضمـــن أنشـــطته املتنوعة ضم درب الســـاعي يف هـــذا العام فعالية الحـــوش للصغار وهـــي فعالية تحتوي عـــى أكرث من 11 
نشـــاطاً مختلفاً من األلعاب الشـــعبية، وبهذا الصدد أوضحت الســـيدة مريم الحميدي رئيســـة فعالية الحـــوش أن هذه األلعاب 
مناســـبة لكال الجنســـني من األطفال، حيث يرتدي األوالد الدشداشـــة بينام ترتـــدي الفتيات الدراعات والبخانـــق، األمر الذي أبهج 

زوار البـــالد ممن قدمـــوا لحضور كأس العامل حيـــث تعرفوا عى الراث القطـــري وأبدوا اعجابهـــم بأصالته وتنوعه. 

فعالية الحوش للصغار .. أنشطة تحفز القيم اإليجابية
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السيب

قال الســـيد يوســـف شـــالر الخطاط املعـــروف إن اهتـــامم وزارة الثقافة 
بتقديـــم ورش للخـــط العـــريب من خـــالل مركز الفنـــون البرصيـــة هو أمر 
فّعـــال وبالـــغ األهميـــة للحفاظ عـــى اللغـــة العربيـــة والفـــن العريب، 
وأوضـــح أن الورشـــة تأيت يف وقـــت تراجعت فيـــه الكتابة بالقلـــم لصالح 
الكتابـــة عـــى الكمبيوتـــر والجوال وهـــو ما يجعـــل أهمية ورشـــة الخط 
العـــريب مضاعفة، كام أوضـــح أن جامليات الخط العـــريب بأنواعه )الرقعة، 
النســـخ، الديـــواين، الفاريس، الكـــويف، الديـــواين، الثلث( شـــكل عامل 
جذب للزوار مـــن القطريني واملقيمـــني العرب وحتى األجانب من الســـياح 
الذين يطلبون كتابة أســـامئهم بالخط العريب بشـــكل مزخـــرف وإبداعي.

عديـــد الفعاليـــات املتنوعة يف جنـــاح وزارة التنميـــة االجتامعية واألرسة 
يف درب الساعي

ورشـــة عـــن الخـــط العـــريب تســـتهوي زوار كأس 

العـــامل يف درب الســـاعي

وزارة التنمية االجتامعية واألرسة يف درب الساعي.. مشاركة ورشاكة

افتتحـــت وزارة التنمية االجتامعية واألرسة جناحها املشـــارك يف فعاليـــات اليوم الوطني للدولة، املقامـــة باملقر الدائم 
لدرب الســـاعي، وأشـــارت الوزارة إىل  أن حـــوايل 100 أرسة منتجة تشـــارك يف الفعاليات املوزعة عى عـــدد من املواقع، 
مشـــرة إىل أن هـــذه الفعاليات تهـــدف إىل تحقيق رؤيـــة قطر التنموية، ومتاشـــياً مع رؤيـــة اللجنة املنظمـــة الحتفاالت 
اليـــوم الوطنـــي بإعالء القيـــم، وتعزيز الـــوالء واالنتامء لهـــذا الوطن العزيـــز، واالعتـــزاز بالهوية القطريـــة، باإلضافة إىل 
تعريـــف زوار البـــالد باحتفـــاالت اليوم الوطنـــي، وإبراز تاريـــخ وتراث قطـــر األصيل، فضال عـــن مواكبة الحدث الريـــايض األبرز 

عامليا الذي تســـتضيفه البـــالد حاليا، وهو بطولـــة كأس العـــامل FIFA قطر 2022.

ويضـــم الجناح العديد من األنشـــطة املتنوعة التي تناســـب جميع الفئات، حيـــث يحتوي عى أركان لـــألكالت املحلية، وعرض 
وبيع البشـــوت واملنســـوجات واملنتجات الوطنيـــة، باإلضافـــة إىل أركان ملرشوعات املـــواد الغذائية، والعطـــور، والبخور، 
والصناعـــات التقليديـــة، والتصوير الفوتوغـــرايف، واألعامل الفنية، وغرها من األنشـــطة التي تحمل طابـــع االبتكار واإلبداع، 
كام شـــهدت الفعاليـــات عروضا لتجارب أصحاب املشـــاريع الصغـــرة واملنزلية يف اإلنتـــاج، وما حظي به أصحاب املشـــاريع 

من دعم ليتحولـــوا إىل رواد أعامل يســـاهمون بإبداعاتهـــم وابتكاراتهم يف تحقيق رؤية قطـــر الوطنية 2030.
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صور من درب الساعي
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