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الرسدالالداعم

زار ســـعادة الشـــيخ الدكتـــور فالح بـــن نارص بن أحمـــد بن عيل آل ثـــاين وزير البيئـــة والتغـــّر املناخي مســـاء اليوم مقر 
درب الســـاعي بأم صالل. وقام ســـعادته برفقة ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بن حمـــد آل ثاين وزير الثقافـــة بجولة يف 
عدد مـــن الفعاليات الرتاثيـــة والثقافية. كـــا تضمنت الجولة االطـــالع عىل عدد من الفعاليـــات من أبرزهـــا فعاليات البدع، 

والعزبة والنصـــع، والحرف التقليديـــة، وليوان الفن .
واطلـــع الوزيران خالل الجولة عىل أنشـــطة جناح وزارة البيئة والتغّر املناخي املشـــارك يف درب الســـاعي، باإلضافة إىل 

حضورهـــا جانبا من ندوة »فـــن الفجري لؤلؤة البحـــر« عىل املرسح الرئييس بدرب الســـاعي.

زارت ســـعادة الســـيدة مريم بنت عيل بن نارص املســـند وزير التنمية االجتاعية واألرسة مســـاء اليوم مقر درب الســـاعي 
بـــأم صـــالل، وقامت ســـعادتها برفقة ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمـــن بن حمـــد آل ثاين وزيـــر الثقافة بجولـــة يف عدد من 
الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافيـــة بدرب الســـاعي، وشـــملت الجولة زيـــارة إىل جناح األرس املنتجة بســـوق درب الســـاعي، 

واالطالع عىل أنشـــطة املحال املشـــاركة يف الســـوق.

وزيـــر البيئة والتغرّّي املناخي يطلـــع عىل الفعاليات 

الرتاثية والثقافية يف درب الساعي

وزير التنمية  االجتامعية واألرسة تزور درب الساعي
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املجدميالنوخذة

قام الســـيد هـــزاع الرباري األمـــن العام لـــوزارة الثقافة يف اململكـــة األردنية الهاشـــمية بزيارة درب الســـاعي يف أم 
صـــالل، واطلع خالل جولة اصطحبه فيها ســـعادة الشـــيخ أحمد بن ســـعود بن عبد العزيز آل ثاين مستشـــار وزيـــر الثقافة، 
عـــىل الفعاليات الرتاثيـــة والثقافية، ومن بينها فعاليـــات البدع التي تعرّب عـــن الرتاث البحري القطـــري إىل جانب فعاليات 
العزبـــة واملقطـــر وبيت الشـــعر التي تظهر الـــرتاث الربي يف قطـــر، كا زار عـــدًدا من املعـــارض والـــورش الفنية التي 
يقدمهـــا ليوان الفـــن. وأكد الســـيد هزاع الـــرباري أنه معجب مبا شـــاهده خـــالل زيارته لدرب الســـاعي، بكل مـــا يتمتع به 
مـــن عالقـــة قوية بالـــرتاث القطري، واملـــوروث العـــريب، وما يوفـــره للعائالت مـــن أجواء تراثيـــة، فضاًل عـــا يقدمه من 
فعاليـــات فنيـــة وثقافيـــة وترفيهية. ووصف درب الســـاعي بأنه مـــكان يصلح التجول فيـــه بأريحية، كا ميكـــن للزائر له أن 
يطلـــع عـــىل مختلف أركان الـــرتاث القطري، فضـــالً عن الحـــرف التقليديـــة، واأللعاب الشـــعبية، األمر الذي يجعـــل من درب 

الســـاعي منجزًا ثقافيًا يضـــاف إىل املنجـــزات الثقافية والحضاريـــة يف دولة قطر.

زيارة أردنية لدرب الساعي .. 

زار الرحالة الســـعودي فهـــد اليحيى درب الســـاعي ممتطياً 
دراجتـــه الهوائيـــة التي قـــدم بها مـــن الســـعودية خصيصاً 
لحضـــور مونديال كأس العامل وتشـــجيع منتخب بـــالده، وأثناء 
مـــروره بزوايا فعاليـــة درب الســـاعي، أشـــاد الرحالة بجهود 
دولـــة قطـــر االســـتثنائية يف تنظيـــم كأس العـــامل والتي 
مثّلـــت األمة العربيـــة متثيالً مرشفـــاً، كا زار الرحالـــة العديد 
مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة املختلفـــة يف درب الســـاعي 
مشـــيداً بجـــودة التنظيـــم وعمق وجـــال الـــرتاث القطري 
وارتبـــاط ووحدة الثقافـــة الخليجية والعربيـــة بعضها ببعض، 
كـــا أشـــار إىل ســـعادته برؤية جاهـــر كأس العـــامل من 
األجانـــب وهم يتعرفون عـــىل الرتاث القطـــري والعريب من 
خالل توافدهـــم وتفاعلهم مـــع مختلف األنشـــطة يف درب 

الساعي.

عىل دراجتـــه الهوائية .. رحالة ســـعودي 

يزور درب الســـاعي
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الغيص

أمسية شعرية.. استحضار إلنجازات الوطن

نظم مركز قطر للشـــعر »ديوان العرب« أمســـيته الشـــعرية الثانية عىل املـــرسح الرئييس يف درب الســـاعي، وذلك ضمن 
برنامـــج النـــدوات الثقافية املصاحبة لفعاليـــات واحتفاالت اليـــوم الوطني للدولـــة، الذي يوافق الثامن عرش من ديســـمرب 

مـــن كل عام ويتخـــذ هذا العـــام »وحدتنا مصدر قوتنا« شـــعاراً له.
شـــارك يف األمســـية التي حرضها جمهور كبر، الشـــعراء مبـــارك آل خليفة وزايد بن كـــروز وهادي بن ســـيف، وألقوا فيها 

مجموعة من القصائـــد املتنوعة، منها قصائـــد وطنية واجتاعية.
وقال الشـــاعر شـــبيب بن عـــرار النعيمي مديـــر مركز قطر للشـــعر إن مشـــاركة املركز يف فعاليـــات اليـــوم الوطني بدرب 
الســـاعي تهدف إىل ترســـيخ القيم واألخالق وتعزيـــز الهوية الوطنية عـــرب األدب من خالل القصائد املتميـــزة التي يقدمها 
الشـــعراء، مشـــراً إىل أن مركز ديوان العرب يقدم ســـت أمسيات شـــعرية خالل فعاليات درب الســـاعي، باإلضافة إىل ندوة 

تتحـــدث عن الشـــعر ودور الشـــعراء يف املجتمع، مبشـــاركة كوكبة من كبار الشـــعراء يف املجتمع.
ومـــن جانبه مثّن الشـــاعر مبـــارك آل خليفة مديـــر إدارة املطبوعات واملصنفـــات الفنية يف ترصيح له عقب األمســـية جهود 
مركـــز قطر للشـــعر »ديوان العـــرب« يف تعزيز الـــروح والهوية الوطنيتـــن من خالل الحضـــور يف احتفـــاالت الدولة باليوم 
الوطنـــي يف درب الســـاعي ويف كافـــة الفعاليـــات الوطنية، مشـــراً إىل أن األمســـية واكبـــت الحدث بتعزيـــز قيم الوالء 
واالنتـــاء للوطن، كـــا واكبت بطبيعة الحـــال الحـــدث العاملي املتمثل باســـتضافة قطـــر ملونديال كأس العـــامل، وإبهار 

العامل بنســـخة اســـتثنائية ســـتظل حارضة يف الوجدان العاملي.

يف محـــاكاٍة لحيـــاة البحر التي عاشـــها األجداد مع أنشـــطة صيد 
اللؤلـــؤ والحياة الســـاحلية حول الشـــواطئ، تضـــم فعالية البدع 
يف درب الســـاعي جوانب متعددة إلبراز الـــرتاث البحري القطري 
حيث أشـــار الســـيد نارص الخليفـــي رئيـــس فعالية البـــدع إىل أن 
الفعاليـــة تضم مجلـــس البدع وبيـــت املطوع ومجلـــس النوخذة 
والنهـــام واملقهـــى الشـــعبي وعـــكاس الفريـــج والطـــواش 
وغرهـــا من األساســـيات التـــي توثق الـــرتاث البحـــري القطري. 
فضالً عن أنشـــطة متنوعـــة لألطفال مثـــل ألعاب صده رده وشـــد 
الحبـــل وخطـــف الرشاع، األمـــر الذي القى حضـــوراً كبـــراً من زوار 

درب الساعي. 

فعالية البدع .. محاكاٌة تروي عالقة أهل قطر بالبحر
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السيب

يف موقـــع متوســـط بُنـــَي بـــرج نُِقَشـــت عليه أحـــرف عربيـــة بألوان 
األدعـــم لتعزيز شـــبكة االتصـــاالت يف املقـــر الدائم لدرب الســـاعي 
مبنطقة أم صـــالل محمد، ويخدم الـــربج آالف الزوار ممـــن يتواجدون 
يف وقـــت واحـــد حيـــث تصـــل رسعـــة تحميـــل البيانـــات لالنرتنت إىل 
مـــا يجاوز الــــ50 ميجـــا يف الثانيـــة دون أن تتأثر باإلقبـــال الكبر عىل 
الفعاليات مـــن قبل الجمهور، وقد أشـــاد زوار درب الســـاعي برسعة 
االتصاالت نظرا لقدرتهم عىل تســـجيل ذكرياتهـــم بالفيديو، ورفعها 
بشـــكل ســـلس ورسيع عىل منصـــات التواصل االجتاعي مثل ســـناب 
شـــات وانســـتغرام، مـــا يســـهم بتشـــجيع املزيـــد من الـــزوار عىل 

االســـتمتاع بفعاليـــات الدرب لهـــذا العام.

بالرغم من كثافة الزوار.. جمهور درب الساعي 

يشيد برسعة االنرتنت 

إقبـــال كبـــر شـــهده درب الســـاعي مبنطقـــة أم صـــالل من 
املواطنـــن واملقيمـــن وضيوف دولـــة قطر من مشـــجعي 
كأس العـــامل FIFA قطـــر 2022.وقد جذبت الجاهر ســـباقات 
دعو الصقور، وكذلك ســـباق الســـلوقي، والتـــي أقيمت يف 
مضار الســـباق بالدرب، يف إطـــار التعريف بجوانـــب مختلفة 

من الـــرتاث القطري.
كا شـــهدت فعالية اســـتاد الدوحة يف درب الســـاعي إقباالً 
كبـــراً من األطفال وذويهـــم، وهي الفعالية التي اســـتُحدثت 
هذا العـــام، بالتزامن مع بطولة كأس العـــامل FIFA قطر 2022. 
وتتيح الفعالية لألطفال مارســـة كرة القـــدم يف مجموعات، 
وهـــم يرتدون الثـــوب القطري، تشـــبّهاً باآلبـــاء واألجداد ممن 
كانـــوا ميارســـونها بهـــذه الطريقـــة، وتقـــام يف امللعـــب 
الرميل، لتكون تجســـيداً حقيقياً ملالعب كـــرة القدم القدمية. 
وحـــرص كثـــر مـــن املشـــجعن القادمـــن لحضـــور مباريـــات 
كأس العـــامل عـــىل التوافـــد إىل درب الســـاعي للتعرف عىل 
الـــرتاث والثقافة يف قطـــر، وخاصة جاهـــر منتخبي الربازيل 
واملكســـيك، وجاهر الـــدول العربية. كا قامـــت الجاهر 
املكســـيكية مبارســـة ركـــوب الهجـــن، وتعرفوا عـــىل تراث 
الصقـــارة، وأعربت عـــن ســـعادتها بالتعرف عـــىل ثقافة دولة 
قطر بشـــكل خـــاص، والثقافة العربية بشـــكل عـــام، باإلضافة 

إىل فرصـــة حضور مونديـــال فيفا قطـــر 2022.

إقبال عىل األلعاب
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

عام

املقطراملرسح الرئييسالفنونمرسح الدمى

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


