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الرسدالالداعم

زارت ســـعادة الدكتورة حمدة بنت حســـن الســـليطي نائب رئيس مجلس الشـــورى، مســـاء اليوم مقر درب الساعي 
يف أم صـــال. وقامـــت بجولـــة يف املقر الجديد لدرب الســـاعي، برفقة ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بـــن حمد آل 

ثاين وزيـــر الثقافة، حيـــث اطلعت عىل عدد مـــن الفعاليات الرتاثيـــة والثقافية.
وتعرفـــت عىل فعاليات الشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبدع والعزبـــة واملعـــارض الفنية بجناح »ليـــوان الفن« 
وفعاليـــات وزارة البيئـــة والتغيري املناخـــي، وغريها مـــن الفعاليات واألنشـــطة املتنوعة، كام شـــاهدت جانبًا من 

العـــرض الفني لوحـــات من تـــراث الطفولة »طق يـــا مطر«، املقـــام عىل مرسح درب الســـاعي.
وأشـــادت ســـعادة نائب رئيس مجلس الشـــورى، بدرب الســـاعي واألنشـــطة التي تقـــام فيه، وأكدت أنه يســـهم 
بشـــكل كبري يف إبـــراز الصورة الحضاريـــة للباد بجانب إبـــرازه للرتاث األصيـــل وتعزيز الهوية الوطنية، مشـــرية إىل 
أن درب الســـاعي ميثـــل ملتقـــى ثقـــايف واجتامعي يف أجـــواء رائعـــة، مثمنة الجهـــود التي تقوم بهـــا اللجنة 

املنظمة يف هـــذا الجانب.
وأكـــدت ســـعادتها أن األنشـــطة التـــي يحتضنها درب الســـاعي تعـــد عامل جذب مهـــم لكل من يرغـــب يف االطاع 
عـــىل أنشـــطة مؤسســـات الدولة بجانـــب الفعاليـــات الرتاثيـــة والفنية واألدبيـــة، فضاً عـــن امللتقيـــات والندوات 
الفكرية واألمســـيات الشـــعرية والعـــروض املرسحية التـــي تقام ضمن درب الســـاعي وتهـــدف إىل تقديم صورة 

لواقع دولـــة قطر املـــرق ومتســـكها برتاثها وعاداتهـــا األصيلة.

د. حمدة السليطي تُشيد بدور درب الساعي يف إبراز الهوية القطرية
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املجدميالنوخذة

شـــهد درب الســـاعي أمس عدداً من العـــروض املرسحية املتنوعة 
التـــي قدمها مركز شـــؤون املـــرسح، وتنوعت بني  مـــرسح الدمى 
باختاف أدواتـــه، وكذلك فعاليـــات املرسح التي تســـتهدف األرسة 
والطفـــل، إىل جانـــب الدرامـــا الرتاثيـــة واألوبريـــت االســـتعرايض 
املســـتلهم أيضـــاً مـــن الرتاث، فيـــام تـــم تخصيص مســـاحة لورش 
صناعة الدمـــى من أجـــل إرشاك األطفـــال وجعلهـــم يتفاعلون مع 

تقنيـــات هذا الشـــكل املرسحي.
وقـــد حققت مرسحية عـــامل 2030 إقباالً كبرياً من قبـــل جمهور درب 
الســـاعي، وهي املرسحية التـــي أخرجتها حنان صـــادق ومن تأليف 
مهـــا حميد وبطولـــة نخبة من الفنانـــني املتميزين، وتـــدور قصتها 
حـــول رؤيـــة قطـــر 2030، بطريقـــة فنيـــة تناســـب الطفـــل وتحمل 
مجموعة مـــن الرســـائل، أهمها التمســـك بالحلـــم واملثابرة وحب 

العمـــل الجاد  الـــذي يوصل اإلنســـان إىل أهدافه.
ويف ترصيحـــات صحفيـــة عـــىل هامـــش العـــرض أعربـــت الفنانـــة 
حنان صـــادق عن ســـعادتِها بتقديم عـــرٍض لألطفال خـــال احتفاالت 
اليـــوم الوطني، وأشـــارت إىل أنَّ العـــرض موجَّه للعائلـــة بأكملها، 
وإن كان يســـتهدف الطفـــل بشـــكل خـــاص، وأكـــدت أن املُشـــاركة 
بهذا العمـــل املرسحي ضمـــن فعاليـــات درب الســـاعي أتاحت لها 
ولزمائهـــا مـــن الفنانـــني التواجد وســـط عـــدد كبري مـــن الجمهور 
مبُختلـــف فئاته، إىل جانـــب جمهـــور املونديال، وقالـــت أن العمل 
يحـــي عن مجموعـــة من األطفـــال الذيـــن يتم حملهـــم إىل رحلة 
عـــر الزمن، هـــذه الرحلـــة تُعلمهم دروًســـا كثرية، أهمهـــا اإلميان 
بالـــذات ورضورة العمل وبـــذل الجهد يف جميع املجـــاالت لتحقيق 
أحامنا وتطورنـــا، مؤكدة أن هذه األفكار يتـــم متريرها إىل األطفال 
بطريقـــة فنيـــة جميلة تعتمـــد عىل التلقـــني غري املبـــارش وتقنية 
الســـينام، من خـــال أحداث يتـــم عرضها عىل الشاشـــة وتســـاهم 

يف تعزيـــز خيـــال املتلقي.
وقد اســـتطاع العـــرض املرسحي »رحلـــة املونديال« الـــذي تقدمه 
فرقة فضـــاء الدمى، ضمن فعاليـــات املرسح خلق أجـــواء احتفالية 
مشـــوقة وإقبـــال من األطفـــال وأرسهـــم، ويف هذا االطـــار قالت 
ســـمر ضاهـــر، صانعة وُمحركـــة دمـــى بالفرقة إن مرسحيـــة: »رحلة 
املونديـــال«، تتنـــاول رحلـــة املُشـــجعني من ورشـــة العمـــل حتى 
الوصـــول إىل االســـتاد ملُشـــاهدة املُبـــاراة، وعندمـــا يصلون إىل 

هنـــاك يظهـــر أنهم حصلـــوا عـــىل تذاكر بالخطـــأ، ليظهـــر أن صانع 
الدمـــى هـــو الـــذي حصـــل عـــىل التذاكـــر الصحيحة ليحـــر كأس 
العـــامل، والعمل يدمـــج بني املمثل وبـــني الدمى، ويقدم رســـالة 
تثقيفيـــة وتوعويـــة وترفيهيـــة لألطفـــال، بحيـــث يتعرفـــون عىل 

اســـتخدام الدمى.
وعـــر االســـتناد إىل الرتاث شـــهد درب الســـاعي تقديـــم عدد من 
اللوحـــات الفنيـــة املنتميـــة إىل الـــرتاث القطـــري، والتـــي تصدى 
إلخراجهـــا الفنان إبراهيـــم الري، معتمـــداً عىل إبداع  املوســـيقار 
مطر الكـــواري، وتصميم رقصات نورا الهاجري، وتوزيع موســـيقي 
محمد املـــري، ومابس عائشـــة النعيمـــي. والعمـــل يوثق لبعض 
اللوحـــات الرتاثية مـــن إرث الطفولـــة والتي قام بتطويرهـــا وكتابة 
أشـــعارها كل من تيســـري عبداللـــه، عبدالرحيم الصديقـــي، والعمل 
الـــذي يقدمـــه مركز شـــؤون املرسح احتفـــااًل باليـــوم الوطني من 
إنتـــاج مركز الفعاليات الثقافيـــة والرتاثية، وقد تم خاله االســـتعانة 

بعـــدد من األطفـــال لتنفيذه.
وقـــد قدمت فرقـــة فضاء الدمـــى مجموعة مـــن ورش العمل التي 
تســـتهدف األطفال من عمر 3 ســـنوات وحتى 14 ســـنة، وهي عبارة 
عن مجموعـــة دمى ُمختلفة مـــن دمى اليد لدمـــى األصابع، لدمى 
العصـــا، حســـب الفئة العمريـــة، حيث  حـــرص مركز شـــؤون املرسح 
عـــىل تعليم الطفل آليـــات تحريك الدمـــى من خال اختيار األشـــياء 

املُناســـبة من البيئة. 
واشـــتمل برنامـــج املـــرسح يف فعاليـــات درب الســـاعي عـــىل 
مجموعـــة مـــن األعـــامل الفنيـــة املتميـــزة، مـــن أبرزهـــا مرسحية 
»الغبـــة« من تأليـــف طالب الدوس وإخـــراج نارص عبـــد الرضا وبطولة 
مجموعـــة مـــن الفنانـــني، إىل جانـــب اثنني مـــن عـــروض األوبريت، 
األول بعنـــوان “حكاية علم ” يتنـــاول قصة تأســـيس العلم القطري 
وهـــو من تأليف تيســـري عبداللـــه وعبدالرحيـــم الصديقـــي، وإخراج 
نارص عبدالرضـــا، أما الثاين فهـــو بعنوان ”حوش البيـــت« من تأليف 
وإخراج ســـعد بورشـــيد، ويتناول الثقافة القطرية، فضا عن فعالية 
”حـــزاوي« التـــي قدمتها الفنانة هدية ســـعيد وهي ســـوالف من 
تراث لول، حيث تحي بأســـلوب مرسحي مشـــّوق قصًصـــا من الرتاث 
القطـــري، وكذلـــك مرسحيـــة أخرى تنتمـــي ملـــرسح الدمى وهي 

)حقق حلمـــك( والتي تظهـــر كيف تدعـــم األرسة طمـــوح أبنائها.

مرسح درب الساعي 

يواصل إبداعاته 
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الغيص

دور كبري ملتطوعي درب الساعي

مع تنوع تجـــارب املقيمني.. اســـتمرار 

ندوة تجـــارب أجانب عاشـــوا يف قطر

القـــَت جهـــوُد املُتطوعني من الشـــباِب بدرب الســـاعي العديَد مـــن عبارات اإلشـــادة من قبل 
ل املـــكان بانتشـــار املُتطوعني من الشـــباب يف كافـــِة أرجاء  الـــزوَّار من العائـــات، حيث تجمَّ
موا إضافـــًة مهمًة لهذا الحـــدث املجتمعي الضخم، خاصـــة أنَّ الفعاليات  املـــكان، والذين قدَّ
ــة الكثـــرية، األمر الـــذي يتطلب معهـــا العمل عىل تكثيـــف املرافق  تزخـــُر بالزيـــارات العائليّـَ
ــة. ومع اتســـاع املقـــر  الجديد للحـــدث، فقد تألق عدٌد من الشـــباب التابـــع ملركز قطر  الخدميّـَ
للعمـــل التطوعـــي وتفانوا يف خدمـــة الزوَّار، وأثبتـــوا جدراتهم يف التصـــدي لتلك املهمة 
التي تقـــام بالتزامن مع عدة مناســـبات، حيـــث االحتفال بفعاليـــات اليوم الوطنـــي واحتضان 

قطر ألكـــر حدث ريـــايض عاملي.
  وحـــول الـــدور الذي يقدمـــه املتطوعـــون خال فعاليـــات درب الســـاعي هذا العـــام، أوضَح 
املنســـق العـــام واملرف عـــىل فريق املتطوعـــني محمد خليفـــة الكيومـــي أنَّ مركز قطر 
للعمـــل التطوعي قـــد قـــام بتوفـــري 150 متطوًعا مقســـمني عىل فرتتَـــني ملـــدة 24 يوًما، 
موضحـــا أنه تـــم العمل عىل تدريبهـــم عىل أهم مهـــارات التعامل مع الجمهـــور، إىل جانب 

اإلســـعافات األوليَّـــة، وضمهـــم للعديد مـــن ورش الدفـــاع املدين، وقد أبدوا حامَســـهم منـــذ اليـــوم األوَّل للقيام بواجبهـــم الوطني 
واملجتمعـــي، وأوضـــح أنهم يعملون خـــال فرتة انعقـــاد فعاليات درب الســـاعي عىل إرشـــاد الزوَّار، واســـتقبالهم، وتنظيـــم الدخول، 
مشـــريًا إىل أنَّهـــم منترون يف أنحـــاء املكان، حتى قبل دخـــول الزوَّار ، ونـــوه أن هناك من يرشـــُدهم ملواقف الســـيارات، وهناك من 
يعـــاون األرَس عند الدخول مـــن البوابات، كام يقومون بإرشـــاِدهم ألماكن الفعاليـــات، ويقرتحون عليهم الرامج املتنوعـــة التي يزخر بها 

املكان، ويســـاهمون أيًضـــا يف التنظيم امليـــداين للفعاليات

نظـــرا لتنـــوع وثراء تجـــارب املقيمـــني يف دولة قطـــر، حرصت لجنة 
تنظيـــم اليـــوم الوطني عىل تســـليط الضـــوء عليها ألجـــل إلهام 
املجتمع القطـــري واملقيمـــني، والحفاظ عىل اإليجابيـــات وتجاوز 
الســـلبيات، حيث شـــهد املرسح الرئييس يف درب الساعي، إقامة 
نـــدوة جديدة بعنوان«تجارب أجانب عاشـــوا يف قطـــر«، جاءت ضمن 

فعاليـــات اليوم الوطنـــي للدولة 2022.
شـــارك يف النـــدوة، كل من الســـيد رياض بكايل، ناشـــط مجتمعـــي ومؤســـس مجموعـــة The NEXT Generation ، ود.حســـن كونهي، 
رئيـــس مجلس اإلدارة  والرئيـــس التنفيذي لركـــة Med Tech، وقدمها اإلعامي والكاتـــب الدكتور عبدالله فرج املرزوقي.  واســـتهل د. 
املرزوقـــي الندوة بالتعريـــف بالضيفني، وتجاربهـــام يف قطر، وجهودهـــام يف تحقيق البنـــاء والتطور الذي تعيشـــهام الدولة. وأكد 
د. عبداللـــه فـــرج حـــرص دولة قطر عـــىل االنفتاح عـــىل مختلـــف الثقافـــات وتعزيزها للتواصل بني شـــعوب العامل، ال ســـيام الجنســـيات 

املختلفـــة التي تقيم عـــىل أرضها.
ومـــن جانبـــه، لفت  د. حســـن كونهي إىل مـــا تقدمه دولة قطر ألهلها من أمن واســـتقرار، ونرها للســـام والتســـامح. موجهـــاً التحية 
إىل دولـــة قطـــر وقيادتهـــا الرشـــيدة، وشـــعبها، عىل ما تقدمـــه من جهـــود يف هذا الشـــأن. وقال: إنـــه بفضل تســـهيات دولة قطر 
متكنت من إنشـــاء مدرســـة تقدم تعليـــامً راقيا، تخـــرج منها أجيال من جنســـيات عـــدة. وأضاف إننا فخـــورون بتقديم مســـتوى تعليمي 
مميـــز لنحو  38 جنســـية، ولذلـــك فنحن املدرســـة الهندية الوحيـــدة يف قطر التي تقـــدم مناهجهـــا التعليمية إىل جميع الجنســـيات، 
وليـــس إىل أبناء الجنســـية الهندية فقـــط.  وتابع: إن وزارة الرتبيـــة والتعليم والتعليم العـــايل قدمت لنا دعام كبـــريا، وذلك انطاقا مام 
تحظـــى به دولـــة قطر من مســـتوى تعليمي مميـــز. ولفـــت إىل أن إقامته وعائلتـــه يف قطر يعد مصدر ســـعادة كبـــرية ودامئة لهم. 
مشـــيدا بإقامته يف قطـــر خال هذه الفرتة التي تشـــهد أجـــواء طيبة، تزامنا مـــع نجاح قطر يف هذه النســـخة االســـتثنائية من بطولة 

كأس العامل فيفـــا قطر 2022.
أمـــا الســـيد ريابكايل فقـــال: إن األمن والســـام يف دولة قطـــر ال مثيل لهام يف العامل، وأنه يعيشـــهام هـــو وعائلته واقعـــا . وتابع: 
إن األمـــر ال يقف عنـــد هذا الحّد فقـــط، ولكن يتجـــاوزه إىل جوانب أخرى متقدمة تشـــهدها قطـــر ، عىل مختلف املســـتويات واملجاالت، 
ومنهـــا املجـــال التعليمـــي، والصحي واالجتامعي، خـــاف ما تتمتع به يف مجـــال البنية التحية. وأكـــد أن دولة قطر اســـتطاعت أن تحقق 
كل هـــذا التقـــدم والتطور خال فـــرتة وجيزة، وأنها مـــع االهتامم بدعـــم املواطنني ورعايتهـــم، فإنها مل تغفل أيضـــا رعاية املقيمني، 
وامتـــدت هـــذه الرعاية إىل الســـائحني القادمني إلبها، وهـــو ما يعكس أن قطر وجهة ســـياحية بامتيـــاز لجميع الزائرين مـــن جميع دول 

العامل.
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أرسار نجاح درب الساعي  .. يف 

لقاٌء مع املـــرشف العام عىل 

احتفاالت اليوم الوطني 

السيب

قـــال املُـــرف العـــام عـــىل احتفـــاالِت اليـــوم 
الوطنـــي الدكتور غانم مبارك العـــي، إن الفعاليات 
املوندياليـــة أثرْت درَب الســـاعي، ونالت استحســـان 
الجمهـــور مـــن املواطنني واملقيمني ومشـــجعي 
البطولـــة، خاصًة أنهـــا أتاحت الفرصـــة للتعرف عىل 
الـــرتاث القطـــري عـــر جـــوالت ثقافية تراثيـــة فنية 
تعكـــس املوروث القطـــري والقيـــم الوطنية، فضاً 
عـــن الفعاليـــات الرياضيـــة التـــي تناســـبهم وبـــث 
مبارش ملباريـــات املونديـــال عر شاشـــات عماقة 

موزعـــة يف أرجـــاء الفعالية. 
وأضـــاف يف ترصيحات لصحيفـــة الرايـــة أنَّ تصميم 
املقـــر  لهـــذا العام جـــاء ليُـــرَز الـــرتاث املعامري 

القطـــري األصـــي بصبغة عرصيـــة إبداعية، الفتا إىل إنـــه منذ البداية تـــمَّ األخذ بعني االعتبـــار أن تتميـــز كل منطقة بطابع 
خـــاص بها، فمنطقة الســـوق ُمختلفة عن منطقـــة املطاعم، وكذلك فإن ملناطـــق الفعاليات املختلفـــة طبيعتها الخاصة 
مبـــا تقدمه كٌل منهـــا، وقد تم التعاون مـــع أهل االختصاص يف هذا الشـــأن، والذيـــن حرصوا بدورهم عىل إبـــراز العامرة 
القطريـــة املُميزة يف كافة أنحـــاء درب الســـاعي، واإلرشاف عىل التصميم والتنفيـــذ لضامن إبراز الُهويـــة القطرية، مع 
إضافة اللمســـات العرصيـــة ذات الطابع التقليـــدي، مشـــريا إىل أن الحوش القطري وبوابـــات الدخـــول، واألجنحة الخاصة 
بالعارضـــني والتـــي رغـــم إعطائها طابًعـــا تراثيًـــا ُمميـــزًا إال أنَّها تركـــت مســـاحة للتعديل والتطويـــر من جانـــب العارضني 

أنفســـهم ومبا يُناســـب ما يُقدمونه يف مســـاحتهم الخاصة.
وأوضـــح الدكتور غانم مبـــارك العي  أن كافـــة الفعاليات تحتـــوي تقريبًا عىل أنشـــطة تفاعليةموجهـــة للطفل واألرسة، 
مثـــل: األلعاب الشـــعبية يف فعاليـــة الحوش، واألنشـــطة واملُســـابقات التي تهـــدُف إىل تعريف الجيل الجديـــد  بالرتاث 
القطـــري يف الر والبحـــر من خال فعاليـــات »البدع واملقطـــر والعزبة«، باإلضافـــة إىل فعالية »الرمايـــة« وركوب الخيل 
يف »الشـــقب« وورش األطفـــال الفنية ومـــرسح الدمى وكرة القـــدم ومناطق األلعـــاب املفتوحـــة،  باإلضافة إىل وجود 

فعاليـــات ثقافية وبيئية يتـــم من خالها تعريـــف الزوَّار بالبيئـــة القطرية.
وعـــن املختلف الـــذي يقدُمه درب الســـاعي هـــذا العـــام يف ظلِّ تزامنـــه مع املونديـــال، قاَل: تـــمَّ اســـتحداث فعالية 
»اســـتاد الدوحة« التـــي تشـــكُل منطقَة ملعب كـــرة القـــدم الرمي لألطفال، وســـاحة للمشـــجعني، وعربـــات للأمكوالت 
املتنوعـــة، وقـــد تم تعزيزها بشاشـــة عـــرض ضخمة تنقل كافـــة مباريـــات كأس العامل، كـــام وزعت هذه الشاشـــات يف 

كافة أنحاء درب الســـاعي لنقـــل املباريـــات املونديالية.
وحوَل وســـائل الجـــذب التي تـــم االعتامد عليهـــا من أجل تحقيـــق حضور قـــوي من املُواطنـــني واملُقيمـــني وزوَّار قطر 
ع الفعاليات كان كلمة الـــرسِّ لهذا النجاح الكبري الذي حقَّقه درب الســـاعي منـــذ يومه األوَّل،  خـــال كأس العامل، قاَل: تنـــوُّ
فاإلقبـــال الكبـــري الذي شـــهدناه خال النســـخة الحالية، نتج عن اشـــتامل املكان عـــىل كل ما يـــريض األذواق، األمر الذي 
جـــذَب قطاًعـــا كبريًا مـــن الجمهور، وال شـــكَّ أن توفري املواصات وســـهولة الوصول للمـــكان رغم بعده، قد ســـاهم ذلك 
أيًضـــا يف جـــذب الجمهور، فمـــن محطةمرتو الريـــان، ميكن لزوَّار      درب الســـاعي أن يســـتقلوا حافلـــًة تنقلهم إىل درب 
الســـاعي يف أم صـــال محمد بكل ســـهولة، حيث تتحرُك حافلة كل نصف ســـاعة. فضـــا عن توفري اللجنة خدمـــاتٍ متكاملًة 

للجامهري.
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فن الصوت .. ندوة عن الفنون الصوتية الرتاثية يف درب الساعي

شـــهد املـــرسح الرئيـــيس يف 
درب الســـاعي، إقامـــة نـــدوة 
جديـــدة بعنـــوان” فـــن الصـــوت.. 
إرث الخليـــج”، وجـــاءت ضمـــن 
فعاليات اليـــوم الوطني للدولة 
2022. شـــارك يف الندوة كل من 
الدكتور حســـن رشـــيد، اإلعامي 
والناقـــد املرسحـــي، وإبراهيـــم 
عي، الفنان وامللحن الشـــعبي، 
وأدارها اإلعامي عـــادل عبدالله.

و قال د.حســـن رشـــيد يف بداية 
النـــدوة: إن فـــن الصـــوت يعـــادل ارتبـــاط اإلنســـان بأكـــر من فن 
للغنـــاء، وأنه بعـــد أكر من قرنني، ال نجد دراســـة توثـــق هذا الفن 
ومســـريته طوال هـــذه املـــدة، وال تحـــدد مـــا إذا كان منبعه من 
الحجاز أم مـــن اليمن، أم أنه فـــن خليجي خالـــص، منوها بأن أدق 
مـــا تم تناوله يف هذا الســـياق أنـــه فن خليجي، وفـــق ما تذهب 

إليه كثـــري من الدراســـات واآلراء.
وأضـــاف: إن هنـــاك جهوداً تُبذل مـــن أجل رصد املحـــاوالت األوىل 
لظهـــور الفن الغنـــايئ الخليجـــي، كام حـــاول العديد مـــن رموز 
الفن نبـــش الذاكرة مثل املرحوم يوســـف الدوخي، كام أن كثريين 
ســـاهموا يف هذا اإلطار، منهـــم يف قطر: خالـــد جوهر، فيصل 
التميمـــي، خليفة جمعـــان يف الرامـــج اإلذاعيـــة والتليفزيونية 
واملقابـــات الصحفيـــة، الفتا إىل أن هذا ال يشـــبع نهم الباحث عن 

الجذور واألصول، وأشـــار إىل أن الفنان 
إبراهيـــم حبيب ميلـــك تاريخـــا من هذا 
الفن عـــر توافـــر العديد مـــن األغاين 
ذات االرتبـــاط العضـــوي بفـــن الصوت. 
منوهـــا بجهـــود اإلعامـــي والكاتـــب 
د.أحمـــد عبدامللك يف هـــذا التوثيق، 

خال الفـــرتة األخرية.
وأوضـــح د.حســـن رشـــيد بـــأن  التاريـــخ 
الخـــاص بهـــذا الفـــن يعتمـــد عـــىل 
الـــرواة، وكثـــرياً ما تـــم إجـــراء العديد 
مـــن اللقـــاءات عـــر الســـنوات األوىل 
إلذاعـــة قطر مع كوكبة من فنـــاين الرعيل األول مثل ســـامل فرج، 
عبدالكريـــم فـــرح، إبراهيم فـــرج، إدريس خريي ، مشـــريا إىل أنه 
قد شـــاركه نفس الجهد والعطـــاء زماء الرحلة مثـــل الفنان غازي 
حســـني وعبدالعزيز محمد، غـــري أن تلك اللقاءات ُغلفت بالنســـيان.

وأعرب عـــن أمله يف توثيق مســـرية فناين الصـــوت، وإحياء تراث 
القدمـــاء من فنـــاين الصـــوت يف دول الخليج العربيـــة، والقيام  
بدراســـة علميـــة أكادميية عن فـــن الصـــوت، لحفظ تاريـــخ الغناء 
وتاريـــخ النـــامذج املختلفة ممن ســـاهموا بدور بـــارز يف تقديم 

فن عـــاش ومازال يعيـــش يف الذاكـــرة الجمعية.
وقدم الفنـــان إبراهيم عي باقـــة مختلفة من الغناء الشـــعبي، 
املحفـــور يف الذاكرة الجمعيـــة، وذلك مبصاحبـــة فرقة الجبيات 

للفنون الشعبية. 
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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 الصاة

الفجر
04:49

الظهر
11:30

العرص
02:28

املغرب
04:47

العشاء
06:17

حالة الطقس

26 °

املقطراملسري قطر تقرأامليز


