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الرسدالالداعم

زار كل من ســـعادة الشـــيخ عبدالله بـــن أحمد آل ثاين مدير بلدية أم صالل، وســـعادة الســـيد عبـــد العزيز بن 
نـــارص آل خليفة رئيس ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي، وأعضاء مجلس الشـــورى ســـعادة الســـيد 
ســـعود بن جاســـم  البوعينني، وســـعادة  السيد نارص بن محســـن بوكشيشه،، وسعادة الســـيد محمد بن عيد  
الكعبي، وســـعادة الســـيد خالد بـــن عباس  العامدي، وســـعادة الســـيد عيىس بـــن أحمد النرص، وســـعادة 

الســـيد نارص بن حســـن الكبييس، مســـاء اليوم  فعاليات درب الســـاعي يف أم صالل.
وقاموا برفقة ســـعادة الشـــيخ عبدالرحمن بـــن حمد آل ثاين وزيـــر الثقافة، بجولـــة يف الفعاليات املقامة، 
حيث تعرفوا عىل منطقةالشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبدع والعزبـــة والرمي واملقطـــر، وليوان الفن ، 

وغريهـــا من الفعاليات واألنشـــطة املتنوعة.

مسؤولون وأعضاء »مجلس الشورى« يطلعون عىل فعاليات 

درب الساعي
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املجدميالنوخذة

تجمـــع زوار درب الســـاعي 
بشـــغف كبـــري وهـــم 
يشـــاهدون فعاليـــة العلم 
ومـــا رافقهـــا مـــن فعاليات 
وعـــروض تراثيـــة مصاحبـــة، 
ويف هـــذا املحفل الوطني 
والخليجـــي، شـــاركت فرقة 
الفنون الشعبية السعودية 
بعرضتهـــا النجديـــة الخاصة 
جنبـــاً إىل جنـــب مـــع فرقة 
املها القطرية يف عرضتها 

الرتاثيـــة يف مشـــهٍد أكد عىل وحـــدة الشـــعوب الخليجية 
والعربيـــة وفـــرح  الجمهـــور املشـــاهد لهـــذه العـــروض.
وزار أعضـــاء فرقـــة الفنون الشـــعبية الســـعودية فعاليات 
درب الســـاعي وأشـــادوا بجودة التنظيم، كام ركبوا الهجن 
وزاروا الفعاليـــات الرتاثيـــة مثـــل فعالية البـــدع واملقطر، 
ويف هـــذا الصدد قال الســـيد صالح نارص عبـــد الواحد رئيس 
فرقة الفنون الشـــعبية املشـــاركة يف البيت الســـعودي 
ضمـــن فعاليـــات كأس العامل فيفـــا قطـــر 2022 : إن زيارتنا 
إىل درب الســـاعي جـــاءت ملشـــاركة أشـــقائنا القطريـــني  
يف احتفاالتهـــم باليـــوم الوطنـــي، وأضاف  إن الشـــعبني 
الســـعودي والقطري واحد  ويتشـــاركان الثقافـــة والرتاث 
ولديهـــام جـــذور مشـــرتكة، وأوضـــح أنـــه ال يوجـــد اختالف 
بني  العرضـــة الســـعودية والقطرية  فاالثنتان تســـتخدمان 
نفـــس الشـــعر والقافيـــة والـــوزن واأللحان، وهذا يشـــري 
أيضـــاً  إىل عمق الرتابط بني الشـــعبني الشـــقيقني، وأضاف 

ســـتقدم الفرقة السعودية  
عـــدداً مـــن العـــروض تعبرياً  
عـــن مشـــاركتنا ألشـــقائنا 
القطريـــني فرحتهـــم بهذه 
املناســـبة الوطنية العزيزة.

مـــن جانبه قال الســـيد نايف 
املهنـــدي رئيـــس فرقـــة 
املهـــا ورئيـــس العرضـــة 
القطريـــة  إن مشـــاركة 
أشـــقائنا الســـعوديني  كانت 
مميزة، ولقد اســـتقبلناهم 

باألهازيـــج وأبيـــات الرتحيـــب .
بـــدوره قال نـــارص الخرعـــان أحد أعضـــاء البيت الســـعودي: 
جئنـــا إىل دوحـــة الخري للمشـــاركة يف كأس العـــامل 2022 
وحقيقة ما رأيناه من حســـن تنظيم للبطولـــة وكرم ضيافة 
للجامهري العامليـــة يرشفنا جميعاً، وننتهز الفرصة لنشـــكر 
دولـــة قطـــر وقيادتهـــا وشـــعبها وكل مـــن يعيـــش عىل 
أرضهـــا عىل هـــذا العمـــل الكبـــري. وتابع: ملســـنا من خالل 
زيارتنا إىل درب الســـاعي حرص دولة قطر ممثلة يف وزارة 
الثقافـــة عىل إحيـــاء الـــرتاث الخليجي والعـــريب وتعريف 
العـــامل بثقافتنـــا وتاريخنـــا وموروثنـــا وعاداتنـــا وتقاليدنا 
األصيلـــة، وهـــذا يظهـــر من خـــالل العديـــد مـــن الفعاليات 
مثـــل العرضة الرتاثية واألنشـــطة املرتبطة بالـــرتاث البحري 
والـــري والصيـــد بالصقور والغـــوص عىل اللؤلـــؤ، وغريها 

من الفعاليـــات املميزة. 

البيت الســـعودي يشـــارك يف درب الساعي
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يف إطـــار الفعاليـــات التـــي تنظـــم يف درب الســـاعي ، أقيمت ندوة 
»دور الرياضـــة واإلعـــالم يف تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة«. التي تحدث 
فيهـــا نخبة من النشـــطاء والصحفيـــني الذين قدمـــوا تجاربهم خاللها 
، مشـــريين إىل أهمية الرياضـــة واإلعالم واإلعالم الريـــايض يف بناء 

هويـــة وطنية مجمعيـــة جامعة.
وشـــارك يف النـــدوة الناشـــط االجتامعي، حمـــد آل جميلة، والناشـــط 
اإلعالمي عبـــد الرحمـــن الهاجري، وكل من اإلعالميني مشـــعل شـــاكر 
وخليـــل البلويش وعامر باحكيـــم، والذين رشحوا أســـس وكيفية تبني 

الرياضـــة واإلعـــالم الريايض هويـــة وطنية خالية من الشـــوائب.
وخـــالل الندوة قال الناشـــط االجتامعـــي حمد آل جميلـــة أنه كمؤثر يف وســـائل التواصل يجـــب أن يظهر مبظهر يليق به كمســـلم 

عريب خليجي قطـــري، ونصح املؤثرين بـــأن يكونوا إيجابيـــني يف طروحاتهم.
مـــن جهته قال اإلعالمـــي واملعلق الريـــايض املعروف خليـــل البلويش، إن قطر تســـتضيف ســـنوياً أكرث من أربعـــني حدثا عامليا، 
وهـــذا مـــا يســـلط عليه الضـــوء من قبل وســـائل اإلعـــالم العامليـــة، كام نـــوه إىل أنهـــم كإعالميـــني رياضيني يســـعون من خالل 
هـــذه األحداث لتعزيـــز مفهوم الثقافـــة الوطنية يف الجانـــب الريايض والقيـــم األخالقية ،وهـــو يعكس تأثريه عـــىل املواطنني 
واملقيمـــني املوجودين يف قطر، كام أشـــار البلـــويش إىل أن انتصار املغرب يف مبارياتها الســـابقة وتأهلهـــا التاريخي للمربع 

الذهبـــي يف مونديال قطـــر كان عامالً أساســـياً يف توحيد العرب واملســـلمني ولـــو يف الجانبني الريـــايض والعاطفي.
وأشـــاد اإلعالميـــون بتنظيم قطر لكأس العـــامل فيفا 2022 كـــام أبدوا إعجابهـــم بفعالية درب الســـاعي وبعمق وأصالـــة الثقافة 

والرتاث القطريني.

الغيص

النسخة األفضل من كأس العامل .. إشادات من إعالميي الفيفا أثناء زيارتهم لدرب الساعي

زار وفـــٌد إعالمـــي من الفيفـــا درب الســـاعي يف بـــادرٍة للتعرف عـــىل الثقافة 
والـــرتاث القطريـــني، وقـــام الوفد الذي ضـــم العديد مـــن الجنســـيات األجنبية  
بجولة يف أطراف درب الســـاعي وشـــاهدوا فعالية العلـــم والفعاليات الرتاثية 
املصاحبـــة مثل فن لفجـــري والعرضـــة القطرية، كام شـــارك الـــزوار يف تناول 
القهـــوة القطريـــة واملأكـــوالت الرتاثية، فضالً عـــن ركوبهم للهجـــن وزيارتهم 

للمقطر ولفعاليـــة البدع.
ويف هـــذا الصدد، قـــال اإلعالمي باجنـــاس، وهو أحـــد اإلعالميني مـــن الواليات 
املتحـــدة األمريكيـــة، إن الجهـــود التي بذلتها دولـــة قطر والتصاميـــم الخيالية 
التـــي صممت بها ســـتادات املونديال ال يوجد مثلها يف العامل، كام أشـــار إىل 
أن هذه النســـخة التي تقام ألول مـــرة يف العامل العريب مل يُشـــَهد لها مثيل 

خالل نصف القـــرن املايض.
ومـــن جانبـــه قـــال ايفـــاوول دمياســـيي أحـــد املراســـلني إلحـــدى القنـــوات 
األرجنتينيـــة: إن الفعاليـــات املصاحبة لـــكأس العامل جميلة للغايـــة، وإن التعرف 
عـــىل الثقافـــة والتقاليـــد العربيـــة والقطريـــة عن كثـــب فرصة ال تعـــوض ، كام 

أشـــاد بإقامة هـــذه الفعاليات بالتوافق مع مونديـــال كأس العامل فيفا 2022، خاصـــًة أن اليوم النهايئ للمونديال ســـيصادف اليوم 
الوطنـــي للدولـــة وهـــو الثامن عـــرش من ديســـمر الجاري،  منوهـــا بأن الســـتادات قريبـــة من بعضهـــا البعض مام يتيـــح للجامهري 
حضـــور أكـــرث من مباراة وفعاليـــة يف اليوم الواحد  بســـهولة ويرس، خصوصا مع وجـــود مواصالت مجانية متاحة ملاليني املشـــجعني 

من جامهـــري البطولة.
ويســـتقبل درب الســـاعي فرقاً إعالميـــة تتوافد عليه من شـــتى القنوات اإلعالمية والهيئـــات الدولية رغبًة يف التعـــرف عىل الثقافة 

القطريـــة األصيلة، واســـتمتاعا مبا يقدمه املجتمع القطري من كرم الضيافة وحســـن االســـتقبال.

تعزيز الهوية الوطنية من خالل اإلعالم والرياضة.. ندوة فكرية يف درب الساعي 
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السيب

ضمـــن فعاليـــات درب الســـاعي وبتنظيـــم مـــن وزارة الثقافـــة، أقيمت 
ندوة بعنـــوان »تصويـــر البيئة القطريـــة« بهدف عرض تجـــارب مصورين 
مهتمني بتصويـــر البيئة القطريـــة، ومدى أثر هذه الصـــور يف الحفاظ 
عىل الـــرتاث البيئي لدولة قطر، خاصـــًة تراث الطيـــور والحيوانات الري 
.أدار النـــدوة الســـيد محمـــد الباكر، وشـــارك فيهـــا كٌل مـــن املصورين 

يوســـف محمد فخرو وحمـــد الخليفي.
تطـــرق املتحدثـــان يف النـــدوة إىل الســـبل والتقنيات التـــي يجب عىل 

املهتمـــني بهذا املجال اتخاذها واســـتخدامها  ألجل تصويـــر الطيور، خاصًة أن بعـــض الطيور لديها قدرة عالية عىل رصد أبســـط 
الحركات مام يتســـبب بهروبهـــا وصعوبة تصويرهـــا يف العديد من الحـــاالت، وقال املصور يوســـف فخرو إن بعـــض الصور أخذت 
منـــه ما يقارب من أســـبوع لـــي يلتقطها ويضمـــن وجـــود التفاصيل املطلوبـــة والجودة املســـتهدفة. ومن هـــذه االحتياطات 
والتقنيـــات ارتـــداء مالبس متويهية بالشـــكل الذي ميكنـــه من االقرتاب مـــن الطيور تدريجيـــاً، متهيداً اللتقاط الصـــور املطلوبة.

وبـــدوره، قـــال املصـــور الفوتوغـــرايف حمـــد الخليفي : إن دولـــة قطر تســـتقبل أعدادا كبـــرية من الطيـــور، ما يجعـــل رحلتها 
بحاجـــة إىل توثيـــق، منوها بأن هذا يتطلـــب إملاماً حقيقيـــاً بالحياة الريـــة. ولفت إىل أهمية فرص الســـفر بالنســـبة للمصور. 
معتـــراً إياهـــا مهمة للغاية، خصوصـــا إذ توفر له فرصة دخـــول املحميات الطبيعية، ومنها عىل ســـبيل املثـــال تلك املحميات 
املنتـــرشة يف بعـــض الـــدول األفريقية، وهـــو ما يتيح لـــه توثيق هـــذه املحميات ومـــا تزخر بهـــا، وذلك عن طريـــق الكامريا. 
وشـــدد عىل أهميـــة التعرف عىل أوقـــات هجرة الطيـــور، ومواقيـــت عبورها يف املواســـم املختلفة، باإلضافـــة إىل معرفة 
أماكـــن تواجدها، مع اإلطالع عـــىل تواقيت هجرتها إىل قطـــر. وقال: إن قطـــر وإن كانت ال تدخل ضمن مخططـــات هجرة الطيور، 

إال أنهـــا رغم ذلك تشـــهد هجـــرة العديد من الطيـــور إليها.
أمـــا الســـيد محمد الباكـــر فأكد أن تصويـــر الطيور يســـتلزم من املصـــور التعرف عـــىل العديد مـــن املعلومـــات الخاصة بهذه 

الطيـــور، مثـــل صفاتهـــا وأنواعها، وهـــذا يتطلب مـــن املصور دقة البحث املســـتمر، واالســـتزادة مـــن القراءة.
وقـــال: إنه مع اســـتمرار عمليات البحـــث عن املعلومات الخاصـــة بالطيور، فإن املصور سيكتشـــف العديد من الخـــرات الدقيقة 
عـــن الطيور، بالشـــكل الذي ســـيمكنه بعـــد ذلك مـــن التعرف عىل الطيـــور من خـــالل أصواتها، فضـــالً عن التعرف عـــىل أماكن 

تواجدهـــا، وغري ذلك مـــن تفاصيل.
وأشـــاد املشـــاركون بجودة تنظيم فعاليات درب الســـاعي، كام أكـــدوا عىل أهمية مثل هـــذه الندوات يف رفـــع الوعي لدى 
الشـــباب بأهمية الحفـــاظ عىل البيئـــة الريـــة والبحرية والجويـــة يف دولة قطـــر، باإلضافة لفاعليـــة التصوير كأحد الوســـائل 

الذي يحقـــق حامية حقيقيـــة للبيئة.

عامل 2030 .. مرسحية اجتامعيـــة يف قالب كوميدي 

تتناول املســـتقبل عىل املرسح الرئييس

حرصـــاً عـــىل تقديـــم الفن الهـــادف الـــذي ينهـــض باملجتمـــع ويحافظ عـــىل قيمه 
وتراثـــه، أقيمت اليـــوم مرسحية »عـــامل 2030« والتي ينظمها مركز شـــؤون املرسح 
التابـــع لوزاراة الثقافة خالل الفرتة من 13 - 15 ديســـمر 2022 يومياً يف متام الســـاعة 

9:00 مســـاًء عىل خشـــبة املرسح الرئييس بدرب الســـاعي.
املرسحيـــة من إخـــراج الفنانـــة واملخرجة حنـــان صادق وتأليـــف الفنانة مهـــا حمدي، 
ويقـــوم بـــأداء األدوار التمثيلية فيها كٌل مـــن عيل الخلف وعيل الرششـــني ومحمد 
عـــادل الرششـــني وأرسار محمد وخالد يوســـف وإبراهيم العقيدي وســـامح الســـيد، 
ويعتـــر هـــذا العمل من ضمن األعـــامل الفنية التـــي احتضنها املـــرسح الرئييس يف 

درب الســـاعي منذ انطـــالق الفعاليات يـــوم 25 نوفمر من الشـــهر املايض.

الصورة الضوئية كوسيلة للحفاظ عىل الرتاث 

البيئي .. ندوة خاصة عىل املرسح الرئييس
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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
04:48

الظهر
11:29

العرص
02:27

املغرب
04:47

العشاء
06:17

حالة الطقس

25 °

املقطراملسري قطر تقرأامليز


