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الرسدالالداعم

عندما تقرتب الســـاعة الســـابعة مســـاء تطلب مكربات الصوت 
من زوار درب الســـاعي أن يتجهوا إىل ســـاحة العلم، ويتجمع 
كل يـــوم املئات مـــن أهل قطر ملشـــاهدة العلـــم القطري 
بلونـــه األدعـــم يرتفع مـــع انطالق النشـــيد الوطنـــي للدولة 
مجلجال »قســـا مبن رفع الســـاء.. قســـا مبن نرش الضياء.. 
قطر ســـتبقى حرة.. تســـمو بـــروح األوفياء« وهو ما يشـــيع 
يف النفـــس مشـــاعر االعتـــزاز والـــوالء واالنتـــاء وتذكر كم 
ضحـــى اآلبـــاء واألجـــداد وكيـــف أصبحت قطـــر قبلـــة للرياضة 
العاملية مع اســـتضافتها هـــذا العام نســـخة مونديالية غري 

مســـبوقة يف التاريخ.

رفع العلم.. رمز الفخر و العزة

ظهـــر الـــدور الفّعـــال للمتطوعـــن يف تنظيـــم فعالية درب الســـاعي 
2022، فقـــد أشـــاد العديد مـــن زوار درب الســـاعي بانتشـــار املتطوعن 
من الشـــباب والفتيـــات من قطرين ومقيمـــن يف أرجاء الـــدرب، والذين 
يقومون مبســـاعدة الزوار ويرشـــدونهم إىل أماكن الفعاليات واملرافق 

مثـــل أماكن ركن الســـيارات واملصليـــات وأماكـــن دورات املياه.
 أوضَح املنســـق العام واملـــرشف عىل فريق املتطوعـــن محمد خليفة 
الكيومـــي أنَّ مركز قطـــر للعمل التطوعـــي قد قام بتوفـــري 150 متطوًعا 
مقســـمن عىل فرتتَن ملـــدة 24 يوًما، وقـــد تم العمل عـــىل تدريبهم 
عىل أهم مهـــارات التعامل مع الجمهور، إىل جانب اإلســـعافات األوليَّة، 
وضمهـــم للعديد مـــن ورش الدفاع املـــدين، وقد أبدوا حاَســـهم منذ 
اليـــوم األوَّل للقيـــام بواجبهـــم الوطنـــي واملجتمعي، وأوضـــح أنهم 
يعملون خـــالل فرتة انعقـــاد فعاليات درب الســـاعي عىل إرشـــاد الزوَّار، 
واســـتقبالهم، وتنظيم الدخول، مشـــريًا إىل أنَّهم منتـــرشون يف أنحاء 
املـــكان، حتى قبـــل دخول الـــزوَّار للمـــكان، حيـــث يتواجد من يرشـــدهم 
ملواقـــف الســـيارات، وهناك من يعـــاون األرس عند الدخول مـــن البوابات، 
كا يقومون بإرشـــاِدهم ألماكـــن الفعاليات، ويقرتحـــون عليهم الربامج 
املتنوعـــة التـــي يزخـــر بهـــا املـــكان، ويســـاهمون أيًضـــا يف التنظيم 

امليـــداين للفعاليات.
وتعـــد برامج التطـــوع ذات أهمية كـــربى وخصوصا للشـــباب حيث يراكمون 
فيهـــا زاداً مـــن الخـــربات ويحملون مزيداً مـــن املســـؤوليات يف وطن ال 

يعرف املســـتحيل.

متطوعو درب الساعي .. قدراٌت واعدة ملستقبل قطر
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املجدميالنوخذة

زار ســـعادة الســـيد ســـلطان بن حســـن الجايل، األمـــن العام للجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان فعاليات درب الســـاعي 
يف مقـــره الدائـــم يف منطقة أم صـــالل . و تعرف ســـعادته خالل الجولـــة  عىل الفعاليات واألنشـــطة الثقافيـــة والرتاثية 

املقدمـــة و التي تســـتمر إىل 18 من شـــهر ديســـمرب القادم .

األمني العام للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يزور  درب الساعي

  ورشـــة تدريبية حول تصوير 

الحياة الفطرية

نظمـــت وزارة البيئـــة والتغـــري املناخـــي 
ورشـــة تدريبيـــة حـــول تصويـــر الحيـــاة 
الفطرية يف جناح الروضـــة، التابع للوزارة 

يف  درب الســـاعي. 
 وقد قدم الورشـــة الســـيد حمد الخليفي 
مصـــور محـــرتف يف تصويـــر الطيـــور 
والحيـــاة الفطريـــة بالدولـــة. وشـــهدت 
الورشـــة إقبـــاال كبريا مـــن جمهـــور درب  
الســـاعي للتعرف عىل آليـــة تصوير الحياة 

الفطرية.
 وأعرب الســـيد حمد الخليفي عن ســـعادته 
القبـــال الجمهـــور ملثـــل لهـــذه الـــورش 
وباالخـــص االطفـــال التـــي تنمـــي لديهم 
جانـــب الحفـــاظ عـــىل البيئـــة والحيـــاة 
الفطرية وتـــزرع  فيهم حـــب الحفاظ عىل 
مكونـــات الحيـــاة الفطريـــة مـــن حيوانات 
ونباتـــات  وتعـــزز مهاراتهـــم يف  تنميـــة 

املـــوارد الطبيعية 
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الغيص

حيثـــا اتجهـــت يف جنبات درب الســـاعي تجـــد زوايا خاصة تحت مســـمى »جواز ســـفر 
درب الســـاعي« وهي وثيقة تشـــبه جواز الســـفر تقدم للزوار من درب الســـاعي خاصًة 
األطفـــال، وعند قيام الزائـــر باملرور عىل أحـــد فعاليات درب الســـاعي يقوم املتطوع 
املســـؤول عن الفعالية بختم جواز الســـفر داللـــًة عىل أن الزائر قـــد أنهى مروره عىل 
هـــذه الفعاليـــة، ويف نهاية املطاف تُقّدم هدايـــا لألطفال الذين أنجـــزوا أكرب عدد من 

الزيارات للفعاليات املتواجدة يف درب الســـاعي.
 وقـــد أقامـــت لجنة تنظيـــم اليـــوم الوطني هذه املبـــادرة لتحفيـــز الـــزوار واألطفال 
خصيصـــاً عـــىل املرور عـــىل كافـــة جوانـــب فعاليـــة درب الســـاعي لالســـتفادة منها 

والتعـــرف عـــىل أكرب قـــدر مـــن الثقافة والـــرتاث األصيـــل للمجتمـــع القطري.

ــوايل فعالياُت »درب الســـاعي« والتي تُعـــُد من أبرز  تتواصـــُل لليـــوم الخامس عىل التّـَ
مظاهر االحتفـــال باليوم الوطني، حيث اســـتقبَل مقـــر الفعاليات آالفًـــا من املواطنن 
واملُقيمـــن عىل حدٍّ ســـواء باإلضافـــة لجمهور كأس العـــامل فيفا قطر 2022، وســـط 
أجواء وطنيَّـــة ُمفعمة بالشـــعور والفخر واالعتزاز، تحت شـــعار »وحدتنا مصـــدر قوتنا«. 
ـــت فعاليات املهرجـــان مجموعًة من املُســـابقات املُتنوِّعة لألطفـــال والكبار، مع  وضمَّ
ربطهـــا باليوم الوطنـــي، باإلضافة إىل االهتام باملوروث الثقـــايف والرتايث، وتعزيز 
عالقـــة الجيل الحايل بإرثـــه الثقايف والوطني وتهيئتهم ملارســـة أدوارهم يف بناء 
الوطـــن، ويف املُحافظة عىل عـــادات أهل قطـــر وتقاليدهم الرتاثيَّـــة. وتُعد العروض 
املرسحيـــة أبرز الفعاليات التي يشـــهدها درب الســـاعي، ويرُشف عليها مركز شـــؤون 
املـــرسح، وتهـــدف الفعاليـــات إىل تعزيز الُهويـــة وإرســـاء قيمة املُشـــاركة، وتعزيز 

مفهـــوم العمل الجاعي، وبنـــاء القدرات.

جواز سفر درب الساعي .. مبادرة لتحفيز األطفال للتعرف 

عىل الرتاث القطري

درب الساعي.. نافذة عىل تراث وتاريخ قطر

دوحة 360 .. تغطية غري مسبوقة
بنحـــو 50 من التقنيـــن وعربتي بث تقدم منصـــة دوحة 360 أضخم تغطية لدرب الســـاعي 
ضمـــن جهـــود إبراز اليـــوم الوطنـــي لدولـــة قطر،  حيـــث تبث من خـــالل منصات وســـائل 
التواصـــل االجتاعي الخاصة  بـــوزارة الثقافة ولجنة اليوم الوطنـــي و موقع دوحة360  .

وقال مبـــارك العوامي املرشف عىل منصـــة دوحة 360 إن املنصة متلـــك أحدث التقنيات 
التي تســـخر لتغطيـــة اليـــوم الوطني وإبـــراز جاليات فعاليـــات درب الســـاعي وجهود 
املشـــاركن فيه. وأشـــاد العوامـــي بالتفاعـــل الكبري عـــىل منصـــات وزارة الثقافة التي 
يتـــم البـــث عربها وأبـــدى إعجابـــه بالتميز يف النـــرش عىل منصات الـــوزارة ومبـــاركاً لها 
إطـــالق حســـابها عىل تيك توك والســـناب شـــات مع بدء فعاليـــات اليـــوم الوطني لهذا 
العام. وأشـــار مرشف املنصة بتوجيهات ســـعادة وزيـــر الثقافة، رئيـــس اللجنة املنظمة 
الحتفاالت اليوم الوطني ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بن حمـــد آل ثـــاين، بتكثيف وإبراز 
تفاصيـــل اليوم الوطنـــي لدولة قطر وخصوصاً مع اســـتضافة قطر لـــكأس العامل وتزامنه 
هـــذا العام مـــع احتفاالت اليـــوم الوطنـــي، إضافـــة إىل إبراز الفنـــون القطريـــة الربية 

والبحريـــة وكل ما يتعلـــق بالثقافة والفنـــون يف قطر.
كـــا عرب مـــرشف منصة دوحـــة 360 مبـــارك العوامـــي عن شـــكره للمنظمـــن يف درب 
الســـاعي عىل تســـهيل عمل املنصـــة وباقي املؤسســـات اإلعالمية، معرباً عـــن تقديره 
لجهـــود املنظمن وعىل رأســـهم املـــرشف العام د. غانـــم مبارك العـــي الذي أرشف 

عىل فعاليات درب الســـاعي لهـــذا العام. 
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صور من درب الساعي

السيب
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

عام

قطر تقرأامليزاملقطراملسري

حالة الطقسأوقات الصالة

صحو
الفجر
04:40

الظهر
11:24

العرص
02:24

املغرب
04:44

العشاء
06:14 ° 29من الساعة 03:00 إىل 12:00


