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الرسدالالداعم

زار ســـعادة  أحمـــد بـــن عبدالله بن زيـــد آل محمود  وســـعادة الســـيد عبدالله بن خليفة العطية ، وســـعادة الســـيد 
جاســـم بن ســـيف الســـليطي وزير املواصالت ، وســـعادة الشـــيخ أحمد بن جاســـم آل ثاين مستشـــار ســـمو األمري 

للشـــؤون االقتصادية والســـيد خالد مشـــعل رئيـــس حركة حـــاس بالخارج اليـــوم درب الســـاعي بأم صالل. 
وقامـــوا برفقة ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بـــن حمد آل ثـــاين وزير الثقافـــة، بجولة  عـــى الفعاليـــات  املقامة، 
وتعرفـــوا عى منطقة الشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبـــدع وليوان الفـــن والعزبة، ومـــا تتضمنه مـــن فعاليات 

وأنشـــطة مختلفة.

وزراء ومسؤولون يزورون درب الساعي
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املجدميالنوخذة

يف لفتـــة خاصـــة تجاه املقيمـــن يف قطر قدمـــت الفعاليات الثقافيـــة يف درب الســـاعي ندوة بعنـــوان »تجارب 
أجانـــب عاشـــوا يف قطر«، تـــم خاللها اســـتعراض مـــا حققته دولة قطـــر من تقدم وتطـــور يف مختلـــف املجاالت.
النـــدوة التـــي قدمها اإلعالمـــي الدكتور عبدالله فرج وشـــارك فيهـــا كل من رجـــل األعال الهندي راباي شـــريايت 
الرئيس التنفيـــذي لرشكة جامبو لإللكرتونيـــات، والدكتور محمد ألطـــاف مدير مجموعة اللولو يف قطر، اســـتعرضت 
اهتـــام القيادة القطرية بتذليل كافة الســـبل للنجـــاح يف مختلف املجاالت ســـواء للمواطنـــن أو للمقيمن عى 
أرضهـــا، معربن عـــن تهانيهم لدولـــة قطر يف يومهـــا الوطني الـــذي يوافق الثامـــن عرش من ديســـمرب من كل 

عام.
وقـــال رجـــل األعال الهندي راباي شـــريايت: أعيش يف هـــذا البلد املبارك منذ 42 ســـنة وكنت شـــاهداً عى تقدم 
دولـــة قطـــر يومـــاً بعد آخـــر، منوها بـــأن ما حققتـــه يف جميـــع املجاالت يحظـــى باالحـــرتام، فقد قدمـــت منوذجاً 
حضاريـــاً راقياً، وخصوصاً عى مدى الســـنوات الخمـــس والعرشين املاضية، مؤكـــداً أن ما حققته قطر يشـــبه الحلم 
ألنهـــا كانـــت تتقدم يومـــاً بعد يـــوم، وهذا يحظـــى باالحرتام لـــدى الجميـــع، مشـــرياً إىل أن التقدم شـــمل جميع 
املجـــاالت من صحة وتعليـــم ورياضـــة وغريها، مضيفـــاً: رمبا أكون إنســـاناً محظوظـــاً ألين أتيت إىل قطـــر، واختتم 

حديثـــة بالقول : تعجـــز الكلات عـــن التعبري عن مشـــاعري حيال هـــذه الدولة.
ومـــن جانبـــه قال الدكتور محمـــد ألطاف، إنه بفضل وحدة الشـــعب القطـــري واصطفافه خلف قيادتـــه والعمل الجاد 
واملرونـــة نجحـــت قطر وبرهنت للعـــامل أنها قادرة عـــى تحقيق النجاحات وإبهـــار العامل، وأردف ألطـــاف أن اليوم 
الوطنـــي لدولـــة قطر مناســـبة مهمة لنا جميعـــاً بغض النظر عن الجنســـية، فاألشـــخاص الذين يعيشـــون عى أرض 

قطر ال يشـــعرون بغربة، بل كأنهـــم يف بلدانهم.
وأضـــاف أن قطر أظهـــرت  قدرة فائقة عى تنظيـــم الفعاليات العامليـــة الكربى وأهمها تنظيـــم كأس العامل التي 
تســـتضيفها حاليا ، ، مشـــرياً إىل أنه حرض ثالث نســـخ ســـابقة من بطولة كأس العامل، لتأيت كأس العـــامل FIFA قطر، 
عـــى رأس هـــذه البطوالت كفعالية اســـتثنائية هـــي األكرث تنظيـــاً وأماناً ،كا أنهـــا تعترب بطولة تناســـب العائالت 
كذلـــك، ومل تكـــن هناك بطولـــة مثلها من قبـــل، مؤكداً أن قطر أظهـــرت للعامل كيـــف تنجز بوحدتهـــا والعمل الجاد 
واملرونـــة التـــي أبدتهـــا، بعض النظر عـــن اإلشـــاعات والدعايات املغرضـــة التي تـــم ترويجهاضدها، مضيفـــاً أن أي 
زائـــر لها اليوم ســـوف يشـــهد بقلب مفتوح اإلنجـــازات التي تشـــهدها قطر التـــي فتحت بيوتهـــا وقلوبها ملالين 

الزائرين من حـــول العامل.

ندوة قطر بعيون من عاشوا فيها.. نجاحات وتجارب ثرية
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الغيص

اختتم مركز قطر للشـــعر »ديوان العرب« أمســـياته الشعرية 
يف درب الســـاعي، والتـــي جـــاءت ضمـــن فعاليـــات اليـــوم 
الوطني للدولـــة 2022، حيث أقيمت عـــى املرسح الرئييس 
أمســـية شـــعرية أحياها كل من الشـــعراء: ســـعد بـــن مرعي 
الهاجـــري، وحمـــد بـــن صالـــح ، وبطـــي الحبـــايب، وأدارهـــا 

اإلعالمي عطـــا محمد.
وغلب عى القصائـــد التي ألقاها الشـــعراء، الجانب الوطني، 
كا مل يغفل الشـــعراء عـــن إلقاء بعٍض مـــن القصائد األخرى 
املتنوعـــة، وخاصة التـــي تناولت جوانب اجتاعية، والمســـت 
القصائـــد التي ألقاهـــا الشـــعراء الذائقة الفنية لـــرواد درب 

الســـاعي، ممن حرصوا عـــى حضورهـــا ، والتفاعل معها.
وقـــد أعرب الشـــاعر ســـعد بـــن مرعـــي الهاجري عـــن مدى 
ســـعادته باملشـــاركة يف هذه األمســـية، خاصة وأنها تأيت 
ضمن فعاليات اليـــوم الوطني للدولـــة 2022. قائال : إن هذه 
املناســـبة الوطنية فرضت نفســـها عى األمســـية، باإلضافة 
إىل تزامنهـــا مع اســـتضافة دولة قطر لبطولـــة كأس العامل 
فيفـــا- قطـــر 2022، وتابـــع: لقد قـــرأت عـــدداً مـــن القصائد 
الوطنيـــة، للرتحيـــب بضيوف الدوحـــة خالل فـــرتة املونديال، 

باإلضافـــة إىل إلقاء قصائـــد أخرى متعـــددة األغراض.
وعن مدى أهميـــة الشـــعر، وتناوله ملثل هـــذه القضايا أكد 
أن الشـــعر رســـالة الشـــاعر ملجتمعه، ومن خالله يوجه الكثري 
من الرســـائل يف حـــب الوطـــن والدعـــوة إىل النهـــوض به 
والحـــرص عى تنميته، ويحمـــل أيضاً رســـائل مجتمعية أخرى 
تحـــث عى مـــكارم األخـــالق للنهـــوض باملجتمعـــات أخالقياً 

وفكرياً وإنســـانياً.
ومـــن جانبـــه، وجـــه الشـــاعر حمـــد بـــن صالـــح  التهنئة إىل 
القيادة الرشـــيدة، وكل من يعيش عى هـــذه األرض الطيبة، 
وذلـــك بعـــد اإلنجاز الكبـــري، واملتمثـــل يف اســـتضافة دولة 
2022، وكذلـــك  قطـــر لبطولـــة كأس العـــامل فيفـــا- قطـــر 
االحتفـــاالت اليوم الوطني، ووصف مســـاهمته يف فعاليات 

درب الساعي يشهد آخر أمسياته الشعرية

اليوم الوطني للدولة بأنها مشـــاركة يف »حدث اســـتثنايئ 
وطنـــي، وهـــذا أمر مهم جـــداً، وكشـــعراء يكمـــن دورنا يف 
إبـــراز هويتنا وتراثنـــا وعاداتنـــا وتقاليدنا بالحـــروف واألوزان 
والقوايف«.وأعـــرب عن ســـعادته بأن يكون مشـــاركاً يف آخر 
األمســـيات الشـــعرية ملركـــز قطر للشـــعر »ديـــوان العرب«، 

التابـــع لـــوزارة الثقافة، والتي شـــهدها درب الســـاعي.
وقال: كيل فخـــر واعتزاز مبوطنـــي، وبقائد الوطـــن، وبأهل 
قطـــر عامة عـــى مواقفهـــم، والتحامهم خلـــف قيادتهم 
الرشـــيدة، ومـــن هنا تـــأيت مشـــاركتي يف هذه األمســـية، 
انطالقـــاً مـــن دور الشـــاعر ومســـاهاته الفاعلة، فالشـــعر 
كثرياً مـــا يؤثر يف املتلقـــي، وخاصة أننا كعرب نتأثر بالشـــعر 
بشـــكل كبـــري للغاية. وتابـــع: إن الشـــاعر عليه واجـــب وطني 
ومجتمعـــي، بحيـــث يجـــب أن تكون قصائـــده شـــحذاً لهمم 
الجمهـــور، وذلك بااللتفـــاف حول الوطن، ومشـــاركة القيادة 
الحكيمـــة يف كل ما يصـــب يف مصلحة الدولـــة، عالوة عى 
تعزيـــز اللحمـــة الوطنيـــة. وأكـــد أنه قـــرأ عدداً مـــن قصائده 
الوطنيـــة، منهـــا قصيـــدة »متيم املجـــد«، وكذلـــك قصيدة 
»عار يـــا أعظم موطـــن«، باإلضافـــة إىل قراءتـــه لعدد آخر 

من القصائـــد التـــي تناولت جوانـــب اجتاعية. 
أمـــا اإلعالمـــي عطا محمد، فقال: إن األمســـية اســـتعرضت 
مـــؤرش القصائـــد الوطنية لدى الشـــاعر محاولـــة أن تجيب 
عـــى عدة تســـاؤالت تتعلق بهـــا منها: هل كتابة الشـــاعر 
للقصائـــد الوطنيـــة مـــؤرش عـــى انتائـــه؟ وهـــل تقاس 
وطنيـــة الشـــاعر بعـــدد مـــا يكتب مـــن قصائد؟ ومـــا مدى 
تأثـــري تكـــرار الكتابة للوطن عـــى املواضيع األخـــرى التي 
يتطـــرق إليهـــا الشـــاعر. وأضـــاف: إن الحضور تناولـــوا بيئة 
الشـــاعر وتأثريها عى كتاباته، وكيف يحافظ الشـــاعر عى 
بيئتـــه ويحرتمهـــا مبـــا تحتويه من ديـــن وعـــادات وتقاليد 
ولهجـــة من خـــالل قصائده، خاصـــة اذا كانت بيئته شـــعرية 

يف األساس.
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السيب

حرصـــت لجنة تنظيـــم اليوم الوطنـــي عى إبراز الـــرتاث البحـــري القطري، 
خاصـــًة يف فعاليـــة البـــدع، بـــدءاً مـــن إعـــداد املحامـــل التقليديـــة للصيد 
واألدوات املســـتخدمة فيهـــا، مروراً بأنـــواع الصيد القدميـــة والغوص يف 

البحـــار للحصول عـــى اللؤلؤ.
حيـــُث أقيـــَم معرٌض فني للصـــور واملجســـات يف فعالية البـــدع، يحتوي 
عـــى العديد مـــن الصـــور الضوئية التـــي تحفظ جوانـــب من حيـــاة األجداد 
القدميـــة عـــى ســـواحل البحـــار وأنشـــطتهم وأزيائهـــم التقليديـــة أثناء 
أعالهـــم الشـــاقة وفـــرتات راحتهم أيضـــاً. ويســـلط املتحـــف الضوء من 
خـــالل الصور عـــى وظائـــف محـــددة كان يقـــوم بهـــا الصيـــادون، ومنها 
»الـــغـــيــــــص« باعتباره الشـــخص الذي يغوص فــــي قـــــاع الـبـحــــر لجمع 
الـمـحــــار وهــــو البحار األســـايس يف رحلة الغـــوص، كا يظهـــر املتحف 
البحري بالصور  مهنة »الـسـيــــب« وهــو الـبـحــــار الــذي يقوم مبسك حبل 
الغيـــص أثنـــاء نزوله عى الهـــري، ومن املهن األساســـية أيضـــاً يف عملية 
الصيد مهنة »الســـكوين« وهو البحار املكلف بشـــؤون دفة الســـفينة، كا 
تأيت مهنة »الــقـــــالف« وهو صانع الســـفن الخشبية التقليدية كــواحـــــدة 
مـــــن الـمـهــــن املهمة الـتــــي يظهرها املتحف البحري مع إبراز أدواتها. 
ويضم املعـــرض عالوة عى ذلك مجســـات صغرية تجســـد األدوات الخاصة 

بالصيد وشـــكل السفن، ومن هذه األدوات »الـِبـلــــد والبالد« وهي قطعة من الرصاص تــوضـــــع فــــــي أســفـــــل الــحــبـــــل 
لـقـيــــاس األعــمـــــاق. كـمــــا يـسـتـعــــرض املتحف الطرق التقليدية يف صيد الســـمك، ومـــن أبرزها »اليـــاروف املصدق«، 
وهــــــو عـــــبــــــــارة عـــــن وســـيـــلـــة لصـيـد لــألســمــاك مــصــنــوعــة مـــن خــيـــــوط الــغــزل )شــبــاك( وال يـتـجـاوز طـول 

الغـــزل 90 مرتاً. 

معرض فنـــي للصور  يربز  تـــراث الحياة البحرية 

يف قطر  

يشـــهد جنـــاح وزارة البيئـــة والتغـــرّي املناخـــي يف درب الســـاعي إقباالً 
كثيفـــاً من قبـــل الـــزوار الذيـــن يشـــاركون يف مختلـــف األنشـــطة التي 
ينظمهـــا الجنـــاح من مســـابقات ونـــدوات توعويـــة وغريها، حيـــث يقدم 
الجناح أنشـــطة كاملســـابقات اليومية للنشء حول حايـــة البيئة وإعادة 
التدويـــر. و تـــأيت مشـــاركة الـــوزارة يف درب الســـاعي تحـــت فعاليـــة 
»الروضـــة »، حيث يضـــم جناح الوزارة أربعة أقســـام : روضـــة برية تحتوي 
عى أشـــجار ونباتات برية ، فيا تحتوي األقســـام األخـــرى عى » املها 
العـــريب ، وغزال الريـــم ، والنعـــام ، والحباري واألرانـــب والزواحف الربية 
»، وقد ُســـميت األقســـام بأســـاء مناطق قطرية وهي : منطقة مزرعة 
الســـليمي، منطقـــة محميـــة الريم، ومنطقـــة العريـــق، ومنطقة روضة 
املايـــدة ، كـــا ُخصصت شاشـــات لعـــرض أفالم عـــن جهود الـــوزارة يف 

املحافظة عـــى البيئـــة القطرية وتنميـــة الحيـــاة الفطرية بها.
 وتشـــارك وزارة البيئة والتغـــرّي املناخي هذا العام وألول مـــرة بالتعاون 

مـــع النـــادي العلمي بفعاليـــات مميـــزة يف درب الســـاعي، ومنها مبـــادرة إعادة اســـتخدام املـــواد البالســـتيكية من خالل 
توفـــري ســـكوتر كهربايئ يقوم بجمـــع الزجاجات البالســـتيكية مـــن الجمهور لالســـتفادة منهـــا يف إعادة تدويرهـــا. باإلضافة 
لتنظيـــم مســـابقات التدويـــر وثقافة االبتـــكار وهي عبارة عن مســـابقات تقـــام يومياً تحتـــوي عى مجموعة من األســـئلة عن 
البيئـــة القطرية وتوظيـــف ثقافة التكنولوجيـــا يف التنمية البيئيـــة، بهدف تعزيز مهـــارات البحث العلمي والتعـــرف عن البيئة 
القطريـــة ومحتوياتها، باإلضافـــة إىل تنظيم تجارب علمية تفاعلية باســـتخدام املواد الطبيعية، وورشـــة عـــن أهداف التنمية 

املســـتدامة، ومجســـم روبوت كحاوية لجمع البالســـتيك.

مسابقات تفاعلية تجذب الزوار لجناح البيئة يف درب الساعي
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصالة

الفجر
04:47

الظهر
11:28

العرص
02:27

املغرب
04:46

العشاء
06:16

حالة الطقس

24 °

املقطراملسري قطر تقرأامليز


