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الرسدالالداعم

أكّـــد عدٌد مـــن زوار درب الســـاعي أّن االحتفال باليـــوم الوطني يبعتـــر حافٌز لتحقيـــق رؤية قطـــر وتجديد الوالء 

والوفـــاء للقيـــادة الحكيمـــة، والعمل بجـــّد وُمواصلة مســـرة اإلنجـــازات التي وضعـــت قطر يف مصـــاف الدول 

املُتقدمـــة، وقالـــوا يف ترصيحـــات صحفية عـــى هامش الفعاليـــات املتنوعـــة والنترشة يف أرجـــاء املكان، إن 

البـــالد تعيش حالـــًة من الفـــرح والزهـــو باإلنجـــازات التي تحّققـــت خالل الفـــرة املاضية، ومـــا الفعاليـــات التي 

نشـــهدها يف درب الســـاعي إال انعـــكاس لتلك اإلنجـــازات التي تعكس حارض قطـــر، هذا باإلضافـــة إىل الفعاليات 

الراثيّـــة التـــي تحتفـــي مبوروثاتنا األصيلـــة، وتاريخنا املجيـــد، حيث مُُيكـــن لزّوار درب الســـاعي خاصة مـــن أبناء 

األجيـــال الجديدة التعـــرّف عى عـــادات األجداد وتراثنـــا الوطني.

فعاليات درب الساعي ترسخ املعاين السامية وتؤكد قيمة التكاتف
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راشد املحرييب: الفعاليات تربط أهل قطر مباضيهم العريق

وأكـــد راشـــد املحريب أن فعاليات درب الســـاعي لها رونق خاص نظـــرا ألهميتها وإرتباطها بالـــراث القطري ، وأكد 
أن فعاليـــات اليـــوم الوطني تهدف إىل ربط أهـــل قطر مباضيهم العريـــق، وترز قيم الرابـــط والتواصل والتعارف 
بني أفـــراد املجتمع القطري، وإحياء للـــايض األصيل بني الجيل الحايل وترســـيخ هذه املعـــاين والقيم والثقافة 
يف أبنـــاء الجيل القادم ، ولفت إىل ان درب الســـاعي متثل بالنســـبة لـــه نافذة مهمة يرى من خاللهـــا أبناءه تاريخ 
قطـــر وحيـــاة األولني بها، يف وقت تشـــهد فيـــه قطر العديد مـــن اإلنجـــازات املختلفة يف كافـــة القطاعات وهذا 

بفضـــل قيادتهـــا الحكيمة وإرصار أبناءها عـــى امليض قدما نحو املزيـــد من التقدم .

محمد الريامي: درب الساعي من العالمات البارزة يف احتفاالت اليوم الوطني

يقـــول محمد الريامي: فعاليات درب الســـاعي أصبحـــت من العالمات البـــارزة يف احتفاالتنا باليـــوم الوطني، لذلك 
نحـــن نرى أن القامئني عـــى الفعاليات حريصون أشـــّد الحرص عـــى تطويرها باســـتمرار ليفاجئوا النـــاس بفعاليات 
جديدة ســـنويًا. وعـــّر الريامـــي، عن ســـعادته بفعالية رفـــع العلم، مؤكـــًدا أنها مـــن أروع لحظات حياته بالنســـبة 
لـــه وللشـــباب. ويواصل: االحتفـــال باليوم الوطنـــي مُيثّل حافـــزًا ودافًعا لنا ملُواصلة مســـرة اإلنجـــازات.. مؤكًدا أن 
الـــكل رشيـــك يف إنجازات الوطـــن يف كافة املجاالت، مـــن بنية تحتية ضخمـــة ومرشوعات مهمة مـــا يؤكد أن قطر 
تســـر عى درب اإلنجازات والعطاء املســـتمّر. وقال الريامي ان الفعاليات يف درب الســـاعي معـــرة متاما عن إرث 
وثقافة هذا الشـــعب األصيـــل، فرنى الحياة البحريـــة وكذلك الحياة الريـــة. وأضاف: أمتنى أن تكـــون الفعاليات هذا 

العـــام محل إعجاب من قبـــل الزوار الذين جـــاءوا من كل صـــوب وحدب، خاصـــة زوار املونديال.

عيل السيهايت: التنوع واإلختالف ال يصب الزائرين مبلل

وقـــال عيل الســـيهايت أن أهم ما مُييـــز فعاليات وأنشـــطة درب الســـاعي هو التنـــوع واالختالف والتـــي ال تصيب 
الزائـــر بامللل حيث إنـــه يف كل خطـــوة فعالية جديدة وعـــروض مميزة وهذا ما يفـــرس االزدحام الكبـــر منذ افتتاح 
درب الســـاعي وازدياده يف األيام التاليـــة، وأكد أن فعاليـــات املختلفة تعكس مفاهيم جميلـــة مرتبطة باملوروث 
وبالحفـــاظ عـــى البيئة، فضـــالً عى عروضـــا متنوعة تقـــدم خصيصاً لألطفـــال، بحيث تعكـــس مهارات وســـلوكيات. 
وأشـــاد الســـيهايت بالفعاليات والعروض املقدمة داخل األجنحة املشـــاركة موضحا أن فعاليات درب الســـاعي تأيت 
تحقيقـــا لرؤية اليـــوم الوطني، وذلك بتعزيز الـــوالء والتكاتف والوحـــدة واالعتزاز بالهوية الوطنيـــة القطرية، وهو 
مـــا تجســـده احتفاالت كل عـــام. وأوضح أن درب الســـاعي خالل هـــذا العام يحتضـــن العديد من الفعاليـــات والجهات 
املشـــاركة، لتفعيـــل املســـؤولية االجتاعيـــة واإلمُيان بهـــذا الـــدور املهم، يف يـــوم وطني تتكاتـــف فيه هذه 

املؤسســـات لتقديم ما لديها.

حمد راشد: صورة مقربة عىل حياة االجداد

قال حمد راشـــد: إن درب الســـاعي مكان يســـتفيد منه كافـــة الزوار من حيـــث التجربة عى أرض الواقع وُمشـــاهدة 
الفعاليـــات بشـــكل ُمبارش، وأكد أنـــه من األماكن التي لـــن مُيَل منها الجمهور، والســـبب يف ذلـــك أن زواره لديهم 
رغبة كبـــرة يف التعرف عى الراث القطـــري األصيل، الفتًـــا إىل أن الفعاليات املُقامة يف درب الســـاعي لها نفع 
كبـــر لألبنـــاء واألجيال القادمـــة، إلطالعهم عى حيـــاة اآلباء واألجـــداد عر تقديم صـــورة ُمقربة لتلك الحيـــاة. أعرَب 
حمد راشـــد عن ســـعادته باإلقبـــال الجاهري الكبـــر عى الفعاليـــات من ُمختلـــف األعار، ما يؤكـــد عى أهمية 
هـــذه الفعالية لدى الجمهور. وأضاَف راشـــد: يف موقع درب الســـاعي نجد فعاليات تراثية تُثقـــف الجمهور وتُعزز 

روح الوالء واالنتاء يف نفوســـهم.

املجدميالنوخذة
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مبوقع قـــرب ســـاحة العلم، ومـــدرج يتســـع للعـــرشات، ونظام ضـــويئ صويت حديـــث، يســـتقطب املرسح 

الرئيـــي بدرب الســـاعي عدًدا من الفعاليـــات الفنية والثقافيـــة املتنوعة والتي تســـعى للوصول إىل أكر 

قـــدر مـــن الجاهر مبختلـــف جنســـياتهم وثقافاتهـــم من خالل تنـــوع املواضيـــع املطروحة، حيـــث يحتضن 

املـــرسح 23 نـــدوًة، و6 أمســـيات شـــعرية، و3 عـــروض مرسحية، وذلـــك مبُشـــاركة مميزة من مركز شـــؤون 

املـــرسح، ومركز شـــؤون املوســـيقى، مركز الفنـــون البرصيـــة، ومركز قطر للشـــعر )ديوان العـــرب(، واملركز 

اإلعالمـــي القطـــري، وامللتقـــى القطـــري للمؤلفـــني، ومركز قطـــر للتصويـــر. وتتنـــاول النـــدوات الثقافية 

التـــي احتضنها املـــرسح الرئيي منذ انطـــالق الفعاليـــات وحتى اليوم عـــدًدا من املوضوعـــات التي تهم 

الجمهـــور مبختلـــف أطيافهم، ومنهـــا دور اإلعالم ومواقع التواصـــل االجتاعي يف إبـــراز الثقافات وكيفية 

صناعة املحتـــوى والتأثر عى منصـــات اإلعالم الجديـــد، واإلرث والتأثر العميق للراث القطـــري، كا تناولت 

األدوار واإلنجـــازات الكبـــرة التـــي حققتها املـــرأة القطرية. كا شـــهدت الندوات املوســـيقية التي نظمها 

مركز شـــؤون املوســـيقى تفاعاًل كبـــرًا من الحضور مـــع نغات فن لفجـــري يف ندوة »فن لفجـــري.. لؤلؤة 

البحـــر«، التـــي أطربـــت الجمهـــور. فيا تفجر حاســـهم عـــى وقع األغنيـــة الرياضيـــة يف نـــدوة بعنوان 

»نغات حاســـية بروح رياضية« اســـتضافت الفنان عيل عبد الســـتار، والشـــاعر شهاب الشـــمراين. حيث أكَّد 

الفنـــان عـــيل عبد الســـتار، أنَّ األغنيـــة الرياضية لها تأثـــر كبر يف إثـــارة الحاس لدى الجاهـــر والالعبني 

عى الســـواء، مشـــرًا إىل إعداده أربعة أعـــال غنائية رياضيـــة جديدة مؤخـــرًا، قامـــت وزارُة الثقافة بإنتاج 

إحداهـــا، وذلك بالتزامـــن مع اســـتضافة دولة قطر بطولـــة كأس العـــامل FIFA  قطر 2022.

الغيص

املرسح الرئييس.. ملتقى الفعاليات الكربى
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حرصـــت اللجنـــة املنظمة الحتفـــاالت اليـــوم الوطني يف درب الســـاعي عـــى إبراز وتعزيـــز جوانـــب مختلفة من 
الصناعـــات والحـــرف التقليديـــة ومنها حياكة البشـــوت الرجالية والنســـائية ملا لهـــا من داللة ثقافيـــة واجتاعية 

كبرة يف املجتمـــع القطري.

وتعتر البشـــوت مـــن أهم ما مُييز مالبـــس القطريني خاصة يف املناســـبات الدينية والوطنيـــة واالجتاعية فهي 
زي وطنـــي متميز لـــه تاريخ عريق حيث كانت أســـواق املالبـــس القطرية منترشة ومشـــهورة بالـــرود والعائم 

القطرية.

وقـــال صانع البشـــوت عبداألمر جـــواد الخواجة إنه امتهـــن هذا الحرفة عن اآلبـــاء واألجداد، وهـــي ترجع إىل تاريخ 
قديـــم حتى قبل اإلســـالم فهو لباس العرب وكان مُييز اإلنســـان العريب، وان اختلفت املســـميات، مشـــرا إىل أن 
هذا البشـــت أو الوشـــاح أو العبـــاءة يف بعض الدول قد تطور بشـــكل كبر ملا صـــارت بالـــزري أو القصب املذهب، 
مشـــرا إىل أن كلمة بشـــت حســـب بعض املصادر هي كلمة فارســـية اســـتخدمت يف الخليج والعراق عى نطاق 
واســـع جدا وأصبحـــت محل الكلمـــة العربية الفصحـــى وهي »العبـــاءة« وتختلف تســـميته من بلـــد إىل آخر ففي 
قطر والكويت واالمارات يســـمى بشـــت ويف السعودية مشـــلح، ويف الشـــام ومرص عباءة، وهي صناعة قدمُية 
ومل تكـــن مذهبة يف الســـابق لتتطور ويدخل فيهـــا التذهيب والزخرفة وذلـــك نتيجة االحتكاك بالتجـــارة مع الهند 
والتأثـــر والتأثـــر بني الثقافـــات فدخل يف حياكة البشـــت الزري الذهبي وهـــي الخيوط الذهبية التـــي كانت تجلب 

من فرنســـا والهند وغرها.

حياكة البشوت.. الفن والرتاث يف مكان واحد
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وأضـــاف الخواجة أن البشـــت هو رمز الحضور يف األفـــراح واملناســـبات الوطنية واالجتاعية املختلفـــة ومنه أنواع 

كثرة حســـب الرغبة ما بني الفاخرة واملتوســـطة. كا أنه يف فصل الشـــتاء ســـابقا، مل يســـتغن الرجل القطري عن 

بشـــته ليقيه قـــر الرد أو الغبـــار، خصوصا يف الر، ويكـــون مصنوعا من الوبـــر، يف حني أنه داخـــل املجال الحرضي 

يكون البشـــت خفيفا الفتـــا إىل أن الروتوكـــول يف قطر يظهـــر أن األلوان الفاتحـــة مثل األبيـــض والبيج تكون يف 

النهار يف حـــني تكون األلوان القامتة مثل األســـود والبني يف املســـاء.

وبخصوص األلـــوان املطلوبة أكرث خصوصـــا خيوط الزري، قال إن ألـــوان الذهبي والفيض يرمـــز إىل املنطقة التي 

يـــأيت منها البشـــت، واللـــون الذهبي يكـــون هو األســـاس، ويليه املطعـــم بالفيض، بخالف بشـــت النســـاء، فإن 

الفيض هو األســـاس، ويليه املطّعـــم بالذهبي.

وقالت أم خالد حرفية صناعة البشـــت يف محل لحياكة البشـــوت ومشـــاركة يف درب الســـاعي إن صناعة البشـــوت 

يف قطـــر قدمُيـــة وتعتر من الـــراث القطـــري، وكانت يف الســـابق تحاك مـــن الوبـــر الناعم حيث كانت النســـوة 

يغزلـــن خيـــوط الصوف بشـــكل رفيع جـــدا وبعد ذلك يتم نســـجها، وبعد أن تنســـج أقمشـــة البشـــوت، يتـــم تركيب 

)الـــزري( وهـــو الرشيط املزخرف عـــى جانبي الصـــدر والرقبة مـــن الخلف. وأوضحـــت أن ما مُييز البشـــت يف قطر 

هـــو أن مقدار عرض الزري يكون متوســـطا يصل ما بني 2 و3 ســـم عـــى األكرث يف حني يكون هـــذا الزري املزخرف 

عريضـــا يف بـــالد مجلس التعاون بشـــكل واضح، مضيفـــة أنها تهتم بصناعة البشـــوت ســـواء الرجالية أو النســـائية 

بأنواعهـــا املختلفـــة مثل أنـــواع البشـــوت: الهيلـــة / والبُخية، وأم قبـــع، وهي مشـــغولة من فوق الـــرأس، وأم 

ســـمكة واملكرس وهي البشـــت الضعيـــف مثل السلســـال الذهب، ويكـــون الطلب كثـــرا عى املكرس عن النســـاء 

كبرات النســـاء، أمـــا الفتيات والنســـاء الصغرات فلهـــن اختيارات أخـــرى فهناك اهتـــام باللون االســـود والزري 

املذهـــب، ومُيكـــن أن يكون الـــزري عى لـــون آخر لكن الـــراث القديم هو األســـود.

وقالت كانت النســـاء قدمُيا تحيك البشـــت مـــن الصوف ومـــن الوفر والكوخ وأشـــارت أم خالد إىل أنهـــا تعمل عى 

حياكـــة وتطريز ثوب النشـــل وهـــو ثوب خاص باملـــرأة القطرية يكون مناســـبا للمناســـبات االجتاعيـــة وخاصة ليلة 

الحنـــاء وأن األلـــوان لهـــا دالالت فمثال ثوب النشـــل العنـــايب يرتبـــط باحتفاالت اليـــوم الوطني، الفتـــة إىل أن ثوب 

النشـــل له تطريزه الخـــاص واملتميز واملكثـــف والذي يرز براعـــة التصميم.

وقدمـــت أم خالـــد شـــكرها يف نهاية حديثهـــا لـــوزارة الثقافـــة ووزارة التنميـــة االجتاعية لتقديم هـــذا الفرصة 

كواحدة من األرس املنتجة، مشـــرة إىل أن مشـــاركتها بدرب الســـاعي هي وغرها مـــن األرس املنتجة بدون مقابل 

مثمنـــة دور لجنـــة احتفـــاالت اليوم الوطنـــي يف إتاحة الفرصـــة للتعريف بهذا الحـــرف الراثية والتي تشـــكل جانبا 

مها من الـــراث القطري.

الرسدالالداعم
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تحت عنـــوان »التطوع ثقافة وإرث عريب وإنســـاين« احتضن درب الســـاعي نـــدوة فكرية حـــول أهمية العمل 

التطوعي ودوره يف بناء شـــخصية اإلنســـان وأثـــره عى الحياة املجتمـــع واألفراد. كا حـــرض يف الندوة عدد 

مـــن رواد العمـــل التطوعي ومختيص العمـــل املجتمعي يف قطر،حيـــث دار الحديث عن أهميـــة االنخراط يف 

النشـــاطات التطوعية التـــي تعزز الرابـــط االجتاعي وتفيد املجتمع يف مجاالت شـــتى.

الناشـــطة يف املجال التطوعـــي والتنمية البرشيـــة، وضحة العذبة، قالـــت خالل املحـــارضة، إن التطوع يشء 

جميـــل ويحقـــق معرفة التعامل مـــع الحياة بـــكل منظورها وحلوهـــا ومرهـــا، وأن تقديم خدمـــة لآلخرين دون 

انتظـــار مقابل أمر يســـمو باإلنســـان وهو .

معيض القحطـــاين املدير التنفيـــذي ملركز قطـــر التطوعي، تحدث عن أهميـــة التعامل مع الفـــرق التطوعي 

واملتطوع بشـــكل خاص، وأنـــه يجب أن يكون لقـــادة الفرق التطوعية ومســـؤويل إدرتها طـــرق خاصة للتعامل 

مع املتطوعني.

مـــن جهته قال نـــارص املغيصيب مديـــر اســـراتيجية التطوع باللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث يف قطر التي 

ترشف عـــى تنظيم كأس العـــامل فيفا قطـــر 2022، رشح تعريف التطوع أمـــام حضور الندوة، قائـــال إن التطوع 

قـــد يأيت من خـــالل عدة أشـــكال، كالجهد البدين أو املـــايل أو حتى الفكـــري عن طريق تقديـــم خالصة الخرة 

واإلطـــالع، كـــا أشـــار إىل أن هناك ثـــالث رشوط للعمـــل التطوعي بأن يكـــون بال مقابـــل، وبال إلـــزام، ولخدمة 

املجتمع.

أهمية وأثر التطوع.. ندوة فكرية ثقافية 

املجدميالنوخذة
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قدم مركز قطر للشـــعر »ديوان العرب«، أمســـية شـــعرية جديدة يف درب الساعي، وســـط حضور جاهري، 
ضمـــن برنامج النـــدوات الثقافية املصاحبـــة لفعاليات واحتفاالت اليـــوم الوطني للدولة، الـــذي يوافق الثامن 
عرش من ديســـمر مـــن كل عام ويتخذ هذا العام شـــعارا له »وحدتنا مصدر قوتنا«.وضمت األمســـية الشـــعراء 
عايـــض الحبـــايب ومحمد نارص الشـــهواين وزياد العتيبي، مبجموعـــة من القصائد املتنوعـــة يف حب الوطن، 

وقد أدارها اإلعالمـــي عطا محمد.

وأكـــد الشـــعراء يف ترصيحات أن إحياء هذه األمســـية جاء من منطلـــق وطني بالدرجـــة األوىل، وفاءاً للوطن، 
وتعبـــرا عن حبهـــم وعطائهـــم له، وهو أقـــل القليـــل الذي مُيكـــن أن يقدموه لـــه، وخاصـــة يف ظل هذه 

األجـــواء الوطنية، التـــي تتزامن مع إقامـــة بطولة كأس العـــامل يف قطر.

وناقشـــت األمســـية قضيـــة عالقة الشـــاعر بالثقافـــة العامـــة، وأكـــدوا جميعا أن الشـــاعر املثقـــف املطلع 
عـــى التاريـــخ ومصادر املعرفـــة يختلف معجمـــه ومفرداته الشـــعرية فتكون أكـــرث تعبرا وقربا مـــن الصورة 

الحقيقيـــة، خاصة أن مصـــادر املعرفـــة متوفرة ومتاحـــة للجميع.

وقال الشـــاعر زياد العتيبي إن حضور الشـــعراء يف درب الســـاعي يف هذه املناســـبة الوطنيـــة التي تواكب 
اســـتضافة قطر لـــكأس العامل لكـــرة القدم فيفا قطـــر 2022 هذا العام يؤكـــد الحاجة للتعبرعـــن حبنا للوطن 
بهذه املناســـبة الفريـــدة، مؤكـــدا أن إملام الشـــاعر بالثقافـــة يجعله قادرا عـــى العطاء واإلبـــداع أكرث من 

غره.

وبـــدوره قال الشـــاعر محمد نارص الشـــهواين، إن أجواء درب الســـاعي تعزز حضـــور القصيـــدة الوطنية التي 
تتميـــز يف قطـــر بقوتهـــا وحضورهـــا التي تؤجـــج مشـــاعر املواطنـــني وتزيد الحـــاس لديهـــم، فالقصائد 
الوطنيـــة تتضمـــن مدحا يف ويل األمـــر وبالتايل يكون لهـــا قبول عند املواطنني، مشـــرا إىل ثراء الســـاعة 

الشـــعرية يف قطـــر بالكثر من األصـــوات الوطنيـــة الجذابة.

وكان مركـــز قطر للشـــعر قد أعلن تنظيمه 6 أمســـيات شـــعرية ضمن فعاليات درب الســـاعي، فضـــال عن ندوة 
تتحدث عن الشـــعر ودور الشـــعراء يف املجتمع، مبشـــاركة كوكبـــة من كبار الشـــعراء يف املجتمع.

شعراء »ديوان العرب« يحيون أمسية شعرية

الغيص
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تشجيع التعاون والحفاظ عىل البيئة يف فعاليات درب الساعي

زينة وجاســـم وربيـــع ومحمد وغرهـــم من األطفـــال الذين يـــزورون فعاليات درب الســـاعي رفقـــة ذويهم، 

اختـــروا ليكونوا ضمـــن فريق واحد يف املســـابقة الثقافيـــة بجناح الروضة أحـــد الفعاليات التنشـــيطية التي 

تقدمهـــا وزارة البيئة والتغير املناخي. املســـابقة تشـــجع عـــى العمل الجاعي واالســـتفادة من املخلفات 

البيئيـــة داخـــل املنـــازل لصناعة األلعـــاب لألطفال، بـــدل رشائها مـــن الخارج.هذا النشـــاط يحفـــز األطفال عى 

فهـــم التعامل مع تخفيف اآلثـــار البيئة التي تســـم يف التغر املناخي، عـــالوة عن زرع روح التعـــاون واإلنجاز 

فيـــا بينهم. رسعة اإلنجاز مـــع اإلتقان، أحد أهم الـــرشوط لتحقيق نتيجـــة جيدة والفوز ، وهكـــذا فاز الفريق 

بجائزة أفرحتهم، وســـجلوا مشـــاركتهم عى جواز الســـفر املمنوح من إدارة فعاليات درب الســـاعي، لتوثيق 

املشاركة بالفعاليات.
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صور من درب الساعي
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املسري قطر تقرأامليز

فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصالة

الفجر
04:43

الظهر
11:25

العرص
02:24

املغرب
04:46

العشاء
06:16

حالة الطقس

23 °

الفنون


