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الرسدالالداعم

قـــرب مداخـــل درب الســـاعي يف مقـــره الجديـــد أقيم ســـوق ميـــزج بني 
عراقـــة املـــايض وحداثـــة الحـــارض، حيـــث اتخـــذت املحال املشـــاركة يف 
الســـوق مســـميات قدمية تراثيـــة، لها معناهـــا يف املجتمـــع القطري، 

وتقـــدم خدمـــات متنوعة وســـط أجـــواء شـــعبية تجـــذب الجامهري.
وتشـــارك يف هذا الســـوق األرس املنتجة التي عملت عىل صناعة منتجات 
محليـــة، تقـــوم بعرضها مـــن خالل هـــذا املـــكان الذي أخـــذ طابعـــا تراثيا 
جامليا بشـــكل تصميمه، وكأنه نســـخة مصغرة من ســـوق واقـــف الرتايث.

وتتنـــوع الســـلع فتشـــمل املالبس النســـائية الرتاثيـــة ومالبـــس األطفال، 
حيث تـــم تصميمهـــا باحرتافية وألـــوان زاهيـــة، غالبيتها تأخذ لـــون العلم 
القطـــري العنـــايب واألبيض، كـــام يحتوي الســـوق عـــىل مجموعة أخرى 
من املحـــالت التي تقـــدم جانبا مـــن الرتاث القطـــري منها محـــل القهوة 
العربيـــة املخصـــص لتجهيـــز القهـــوة، وتقدميهـــا للجمهـــور وزوار درب 
الســـاعي، كام يتم تعريف الجمهـــور من ضيوف قطر اليـــوم عىل طريقة 
تجهيـــز القهـــوة العربيـــة، حيث القـــت القهوة طلبـــا كبريا مـــن الجامهري 

وزوار الدرب.

سوق درب الساعي ..

أقام مركز شـــؤون املوســـيقى التابع لوزارة الثقافة 
أمســـية موســـيقية ضمـــن فعاليـــات درب الســـاعي 
حرضها ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بن حمـــد آل ثاين 
وزيـــر الثقافـــة وعدد من الســـفراء، وحملت األمســـية 
عنـــوان »ثالثيـــة العـــود«، حيـــث دار خاللهـــا حـــوار 
موســـيقي بني ثالثـــة عازفني عـــىل آلة العـــود هم: 
عبدالعزيـــز صالـــح ومحمد الخزاعي وعـــي الخلويص، 
وقـــد أبـــدى الجمهـــور تفاعله بالعـــرض الـــذي أثبت 
توافقـــه مع مـــزاج االســـتامع العـــريب والعاملي، مبا 
يؤكـــد عامليـــة املوســـيقى. وقـــد تضمنت االمســـية 
6 مقطوعـــات موســـيقية مـــن ضمنها ثالثـــة جامعية 
وثالثـــة بـــأداء فـــردي قـــدم كل منهـــا واحـــداص من 
العازفـــني الثالثـــة، وأعتمـــدت املعزوفـــات عىل صنع 
مزيجـــاً بني مـــا هو رشقـــي وما هـــو غـــريب، وتخلل 
الحفـــل معزوفـــة وطنيـــة بعنـــوان »يـــا قطـــر انتـــي 
الحياة« إىل جانب الســـيمفونية الخامســـة لبيتهوفن، 
ومقطوعـــة لبـــخ، ومعزوفـــة لريـــاض الســـنباطي 
وأخريتـــني ملحمـــد عبدالوهـــاب، وعبد الـــرب إدريس.

»ثالثيـــة العـــود«.. ألحـــان تراثية 

بأيـــاٍد قطرية
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املجدميالنوخذة

ألول مـــرة هذا العـــام تشـــارك وزارة البيئـــة والتغـــريُّ املناخي 
وبالتعـــاون مـــع النـــادي العلمـــي بفعاليـــات مميـــزة يف درب 
الســـاعي، وذلك مببادرة إلعادة اســـتخدام املواد البالســـتيكيَّة 
مـــن خـــالل توفـــري ســـكوتر كهربـــايئ يقـــوم بجمـــع الزجاجات 
البالســـتيكية من الجمهور لالســـتفادة منها يف إعادة تدويرها، 
كام يتـــم تنظيـــم مســـابقات التدويـــر وثقافـــة االبتـــكار وهي 
عبـــارة عن مســـابقات تُقـــام يوميًّـــا تحتوي عـــىل مجموعة من 
األســـئلة عن البيئـــة القطريـــة وتوظيف ثقافـــة التكنولوجيا يف 
التنمية البيئية، بهـــدف تعزيز مهارات البحـــث العلمي والتعرف 
عـــىل البيئة القطريـــة ومحتوياتها، باإلضافـــة إىل تنظيم تجارب 
علميـــة تفاعليـــة باســـتخدام املـــواد الطبيعيـــة، وورشـــة عن 
أهـــداف التنمية املســـتدامة، ومجســـم روبـــوت كحاوية لجمع 

البالستيك.
فرهـــود هادي الهاجـــري مديـــر إدارة العالقات العامـــة بوزارة 
البيئـــة قال إن مـــا مييز املشـــاركة يف احتفاالت درب الســـاعي 
لهذا العـــام أنَّها تصادف اســـتضافة دولة قطـــر العرس الكروي 
العاملـــي، مضيفـــا أن الـــوزارة تســـعى مـــن خالل هـــذا الحدث 
لتعريـــف الجمهـــور بدورهـــا وجهودهـــا يف تنظيـــم مونديال 
بيئي ُمســـتدام من خـــالل املنشـــآت الرياضيَّة الصديقـــة للبيئة.

ودعا الهاجـــري الجمهوَر لزيارة جناح الوزارة يف درب الســـاعي 
والتعـــرّف عىل أبـــرِز املناطـــق الســـياحية البيئيَّـــة بدولة قطر 
ع الحيـــوي املميـــز الـــذي تتمتـــع بـــه، وأكَّـــد عـــىل أنَّ  والتنـــوُّ
جناح الـــوزارة ســـوف يقدم طـــوال فـــرتة االحتفاالت عـــدًدا من 
املســـابقات وغريها مـــن فقـــرات ترفيهيَّة للجمهـــور، باإلضافة 

ــة تثقيفيَّـــة يوميَّة. إىل تنظيـــم ورش توعويّـَ

يف ســـوق الدرب مثـــة فكرة جذبـــت العديد من زوار الســـوق 
وتحديـــدا الصغـــار، الفكرة هـــي تصوير القادمني للســـوق من 
العائالت باملالبـــس التقليديـــة القطرية، وال تكتفـــي الفعالية 
بالتصويـــر بـــل أضفـــت عـــىل املـــكان مجموعـــة مـــن خلفيات 
التصويـــر املســـتوحاة مـــن املنزل الـــرتايث يف قطـــر قدميا، 
رئيس فعاليـــة »قطر للتصويـــر« أحمد األنصاري قـــال إن فكرة 
مقتبســـة مـــن دور “العكاس”، وهو االســـم الـــذي كان يطلق 
عىل املصـــور قدميا، الفتـــا إىل أن الصـــورة يتم اســـتخراجها 
بشـــكل فـــوري، وتســـليمها للجمهـــور لتبقـــى صـــورة تحمل 
الكثـــري من املعـــاين وتربـــط الصغار باألجـــواء الرتاثيـــة وتذكر 

بيشء مـــن عبـــق املايض.
يعتـــر درب الســـاعي فرصـــة للجهـــات الحكوميـــة للتعريـــف 
بعملهـــا وجهودها عىل مـــدار العـــام، وزارُة البيئـــة والتغريُّ 
املُناخـــي شـــاركت بجنـــاح مميـــز يف فعاليات درب الســـاعي 
لهـــذا العـــام مـــن خـــالل فعاليـــة الروضـــة، حيث يضـــم جناح 
الـــوزارة روضـــة تحتوي عـــىل أشـــجار ونباتات برية، وأقســـاما 
أخرى ضمت املهـــا العريب، وغزال الريـــم، والنعام، والحبارى 
واألرانب والزواحف الرية، وقد تمَّ تســـمية األقســـام بأســـامء 
مناطـــق قطرية وهـــي منطقة مزرعـــة الســـليمي، ومنطقة 
محميـــة الريم، ومنطقـــة العريـــق، ومنطقة روضـــة املايدة، 
كام تـــمَّ تخصيـــص شاشـــات يُعـــرض عليهـــا أفالم عـــن جهود 
الـــوزارة يف املحافظـــة عىل البيئـــة القطرية وتنميـــة الحياة 
الفطرية، وتهدف الـــوزارة من خالل حضورهـــا التوعية بأهمية 

املحافظـــة عىل البيئـــة والعنايـــة ضمن رؤية قطـــر 2030.

وزارة البيئـــة والنـــادي العلمـــي.. 

رشاكـــة يف الـــدرب

فعالية قطـــر للتصوير.. صورة للذكرى
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الغيص

بتنظيـــم من مركز شـــؤون املـــرسح، وبحضـــوٍر غفري مـــن أطفال درب الســـاعي، 

قدمـــت الفنانة القديـــرة هدية ســـعيد حزاويها املميـــزة تحت عنـــوان »الخرّاز«، 

وتناولـــت القصة قصة أحـــد الخرازيـــن –الخياطني- الفقـــراء الذيـــن أرادوا الذهاب 

إىل الحـــج، وكيـــف ســـاعده أهـــايل الفريـــج وتكاتفوا جميعـــاً ملنـــارصة الفقري 

والضعيـــف يف عمـــل الخـــري، وكيف كان ذلـــك ســـبباً يف قوة املجتمع وســـعة 

الـــرزق والركـــة فيـــه، وتفاعل األطفـــال بحـــامس كبري مـــع نهايـــة القصة حيث 

ختمتهـــا الفنانـــة القديـــرة بدعـــاء ردده األطفال مـــن خلفهـــا وقالت فيه:

»حزاوي« هدية سعيد تلهب حامس األطفال

وســـط درب الســـاعي وبجانـــب ســـارية العلم، تســـتقر ســـيارات 
كاديـــالك األمريكية املصنعة يف فرتة الســـتينيات والســـبعينيات 
لتضفي عـــىل املكان جامل تلـــك  األيام املاضية ومـــا تركته يف 

ذاكـــرة الناس ملا يعـــرف بـ »جيـــل الطيبني«.
زوار درب الســـاعي التقطـــوا صـــورا تذكاريـــة للســـيارات وأبـــدو 
إعجابهـــم مبتانـــة الســـيارات والعنايـــة الفائقة بها رغـــم مرور 
أكرث مـــن نصف قرن عـــىل إنتاجها، حيـــث ما يزال ملعـــان هيكلها 
وتفاصيلها تشـــد الزائريـــن، واملعروف أن هواية جمع الســـيارات 
الكالســـيكية تنترش بـــني القطريني حيـــث يحرص أصحـــاب الهواية 
عىل اقتنـــاء الســـيارات مببالغ كبـــرية نظرا لندرتها يف الســـوق 

العاملية.

السيارات الكالسيكية .. هواية قطرية حارضة

هيــــــه هيــــــه هيــــــه يحفــــظ الله .. هـــو هـــو هـــو قـولوا مـا شاء الله
رمــــــــــزنا االخـــــــــالص والطيبـــــــــة .. مــــــن زمــــــان والنــــاس تـــدري به

بهـــذه الكلـــامت وغريهـــا من األغـــاين الوطنيـــة الرياضيـــة، قـــّدم الفنان 
عي عبد الســـتار والشـــاعر شـــهاب الشـــمراين وعر إدارة الحوار من خالل 
اإلعالمـــي عـــادل عبد اللـــه ندوة موســـيقيًة عن األغـــاين الرياضيـــة ودور 
صناعـــة الفـــن الريايض يف نـــرش الثقافـــة الرياضيـــة وتأكيد قيـــم الوالء 

والوحـــدة للوطن.
 كـــام أكد الفنانـــون جميعاً عـــىل أهمية دعـــم الفنانني املحليـــني للحفاظ 
عـــىل الثقافـــة القطريـــة خاصـــًة مع موجـــة األغـــاين العامليـــة التي قد 
ال تكـــون مناســـبة لقيـــم وثقافة وهويـــة املجتمـــع القطـــري. كام قدم 
الشـــاعر شـــهاب الشـــمراين أبياتاً باللهجة املحلية عن الفخـــر بإنجاز قطر 
يف تنظيـــم مونديـــال كأس العـــامل بنجاح رغـــم التحديـــات العاملية التي

واجهتها قبل وأثناء تنظيم املونديال.

نغامت حامسية بروح رياضية .. ندوة فنية لفنانني قطريني



5

صور من درب الساعي



6



7

فعاليات

فعاليات درب الساعي

عام

الرميالزرعالعزبةالشقب

حالة الطقسأوقات الصالة
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الفجر
04:39

الظهر
11:23

العرص
02:24

املغرب
04:44

العشاء
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