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الرسدالالداعم

تتواصـــل احتفاالت اليـــوم الوطني 2022 بدرب الســـاعي بأم صالل تحت شـــعار و« وحدتنا مصـــدر قوتنا »  وذلك وســـط اقبال كثيف 
من قبـــل املواطنني واملقيمني ومشـــجعي كأس العامل فيفا قطـــر 2022 . و يوفر »ليوان الطوابع والعمالت« يف درب الســـاعي 
فرصـــة عظيمة لهـــواة هذا الفن األصيـــل، إذ يجمع تحت ســـقف واحد مناذج نـــادرة من كل العمـــالت والطوابع منـــذ أول اإلصدارات 

القطريـــة حتى اآلن، إضافة إىل كونـــه وجهة مميزة ملطالعـــة تاريخها واســـتخداماتها ومراحل تطورها.
ومـــا إن يدخـــل الزائر إىل صالـــة عرص الطوابـــع والعمالت حتى ينطلـــق يف رحلة عرب الزمن مـــن خالل عرشات اإلطـــارات التي توثق 
كل منهـــا حقبة زمنية هامـــة يف تاريخ الوطن، إذ تعـــود بعض املعروضات إىل الفـــرة بني عامـــي 1800 و 1900 ميالدية، وقد تم 

جمعهـــا من كل حـــدب وصوب عىل مدى ســـنوات بغرض الحفـــاظ عليها كإرث هام لألجيـــال املقبلة.
وحول املشـــاركة يف درب الســـاعي قول السيد حســـني رجب اإلســـاعيل مدير مركز النادي القطري لهواة الطوابع والعمالت: إن 
املشـــاركة يف درب الســـاعي هادفة، حيث نســـتغل تواجدنا هنـــا لتعريف الجمهور والزوار مـــن مختلف الجنســـيات بتاريخ الطوابع 

والعمـــالت القطرية، موضحا ان أهم ما تحتويه االسكتشـــات األصلية )الرســـومات( طوابـــع نادرة وقيمة. 
وتابـــع: ان معـــرض الطوابـــع والعمـــالت متكامل وفريـــد، حيث يضم جميـــع إصدارات مؤسســـات قطر مـــن البداية حتـــى اليوم مبا 

فيهـــا العمـــالت التذكاريـــة إضافة إىل العمـــالت التي اســـتخدمت يف قطر خالل الفـــرة من عـــام 1800 إىل 1900 م.
وأوضح اإلســـاعيل أن املعرض يشـــهد إقبـــاالً كبرياً من املواطنـــني واملقيمني، إضافـــة إىل زوار قطر من مشـــجعي كأس العامل 

الـــذي يجـــدون يف املعرض فرصة مميـــزة للتعرف عىل ثقافتنـــا وتاريخنـــا وهويتنا األصيلة.
وحـــول جهـــود النادي القطـــري لهـــواة الطوابع والعمـــالت يف جمـــع واالحتفاظ مبثل تلـــك الطوابـــع النادرة، قال اإلســـاعيل: 
يضطلـــع النادي منذ إشـــهاره يف 1989 بـــدور هام لالحتفـــاظ بالطوابع القدمية التي تجســـد مراحل هامة يف ذاكـــرة دولة قطر، 
فهـــي توثـــق لألجيال املقبلة عدداً كبـــرياً من الصور التذكاريـــة ملعامل قطر القدميـــة؛ وغريها من الرموز التي تعـــود إىل القرون 

املاضية.
وتابـــع: يواصـــل النـــادي تحقيق رؤيتـــه من خالل ضـــم الشـــباب الهواة لجمـــع الطوابـــع والعمالت، وقـــد متّكن النـــادي من جمع 

مشاركة نادي الطوابع والعمالت يف درب الساعي تجسيدا لذاكرة الوطن
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املجدميالنوخذة

العديـــد مـــن الطوابـــع التاريخيـــة والراثية النـــادرة التي متثـــل قيمة كبـــرية ألهل قطـــر، ومنها عىل ســـبيل املثال طوابـــع للقالع 
األثرية، والســـفن القدمية، واخـــرى توثق حقبة الغوص عىل اللؤلؤ قبل اكتشـــاف النفـــط، وكذلك هناك طوابع للنباتـــات الصحراوية.

وقـــال اإلســـاعيل: ترتبط الطوابـــع بتاريخ الربيد يف قطـــر، وبالتحديد منـــذ عـــام 1950، وكان أول إصدار طوابع قطـــري يتضمن صور 
»الصقر، الســـفينة، املســـجد«، حيث يرمز الصقـــر إىل تراث قطر الربي، فيا ترمز الســـفينة إىل تراثها البحـــري وتاريخها االقتصادي.

وتابـــع: إىل جانب األنشـــطة املحليـــة واملزادات، هنـــاك العديد من املشـــاركات الخارجية للنـــادي ومنها فعاليات االتحاد اآلســـيوي 
واالتحـــاد العاملي، والتـــي كانت آخرها هـــذا العام املشـــاركة مبزاد يف ســـويرسا، وحصل النادي عـــىل أربع جوائـــز عاملية فيها، 
وكذلك املشـــاركة يف األردن عىل مســـتوى العمالت، باإلضافة إىل املشـــاركة األخرية يف إندونيســـيا، وفاز فيهـــا النادي مبذهبة 
عمالقـــة تؤهلـــه للحصول عىل الجائـــزة الكربى، وجاءت املشـــاركة الثانية يف أول إصـــدار طوابع، باإلضافـــة إىل 3 مجموعات طوابع 

أخـــرى مختلفة، حصلت عـــىل مذهبات.

تشـــهد فعاليـــة عـــرض فيلم حيـــوان املهـــا العـــريب يف درب 
الســـاعي إقباالً كبـــرياً من العائـــالت ، حيـــث تتواجد أعـــداد كبرية 
منهـــم يوميـــاً ملتابعة الفيلـــم الذي يـــروي قصـــة دورة حياة 
حيـــوان املهـــا والـــذي يعـــد أحـــد العالمـــات املميـــزة للبيئـــة 
القطرية، وقد وفـــرت اللجنة املنظمة الحتفـــاالت اليوم الوطني 
األجواء املناســـبة للـــزوار يف درب الســـاعي من أجل االســـتمتاع 
مبشـــاهدة الفيلم، وذلك بوجود شاشـــة عرض ســـينائية كبرية 
ومقاعـــد مريحـــة. إىل جانـــب ذلك توجـــد مجموعة مـــن حيوانات 
املهـــا العريب بجوار منطقـــة عرض الفيلم إلتاحـــة الفرصة للزوار 

اللتقاط الصـــور التذكاريـــة معها.
وقال ســـامل حســـني آل ســـفران مســـاعد مديـــر إدارة املحميات 

الطبيعيـــة بـــوزارة البيئـــة والتغري املناخي واملســـؤول عن الفعاليـــة: إن الهدف من فيلـــم املها هو  تســـليط الضوء عىل 
هـــذا الحيوان املهدد باالنقـــراض وتعريف الجاهري وزوار درب الســـاعي به باعتبـــاره موروثاً قطرياً، وذلك عىل شـــكل قصة 
مـــا بـــني أم ومولودهـــا، حيث يتنـــاول الفيلـــم دورة حياة هـــذا الحيوان بشـــكل جاعي وطبيعـــة األرض التـــي يعيش فيها 
وانســـجامه مـــع باقي الحيوانـــات املوجـــودة يف تلك البيئة، و يكشـــف عـــن كيفية مســـاعدة األم ملولودهـــا يف كيفية 

التعايش مـــع البيئـــة املحيطة به.
وأضـــاف آل ســـفران: إن هذا الحيـــوان له رمزية مهمـــة يف دولة قطر، واختري كشـــعار للخطوط القطرية عىل ســـبيل املثال، 

لذا فـــإن الدولة توليه عنايـــة كبرية، حيث أوجـــدت له الكثري مـــن املحميات للحفاظ عليه مـــن االنقراض.
وأشـــار إىل أن أول يشء قامـــت بـــه الدولة للحفـــاظ عىل هذا الحيوان هو إنشـــاء مركـــز إكثار املها يف عـــام 1979 مبزرعة 
الشـــيحانية، وقد بدأ بخمســـة وعرشين رأســـا من املها العريب، ثم تم إنشـــاء املحميـــة الثانية وهي محمية عشـــريج يف 
شـــال قطر عـــام 1991، ويف عام 1997 أُنشـــئَت محمية املســـحبية يف جنوب غرب قطـــر والتي تقرب من الحـــدود القطرية 
– الســـعودية، والتـــي نُقـــَل إليها هـــذا الحيوان من أجـــل أن يتكاثر بشـــكل طبيعـــي، باإلضافة اىل دراســـة هـــذه املواطن 
الجديـــدة ألن تضاريســـها مختلفـــة، منوها بأننـــا كنا نـــرى الفروقات ما بـــني الحيوانات التـــي تعيش يف األماكـــن املختلفة 

بحســـب طبيعتهـــا، وهو ما ســـاعدنا يف معرفة البيئة املناســـبة التـــي تتاىش مع هـــذا الحيوان.
وقال مســـاعد مديـــر إدارة املحميات الطبيعية: إنـــه تم توفري كادر بيطري خـــاص من األطباء واملمرضني واملســـاعدين يف 
هـــذه املحميـــات يقوم بأخذ عينات من هـــذه الحيوانـــات والتأكد من صحتها، إضافـــة إىل قيامه بعملية تحصني ســـنوي لها 
ملجابهـــة األمراض. وأضـــاف: إن هناك برامج تقوم بهـــا الوزارة خاصة بحيوان املهـــا العريب ومنها برنامـــج البصمة الوراثية، 
وذلـــك بهدف الركيـــز عىل تكاثـــر النوعية الجيدة من هـــذه الحيوانات، حيـــث تحدد البصمـــة الوراثية كل نـــوع باألرقام، ليتم 
بعدهـــا أخذ عينـــات من عدد مـــن رؤوس املهـــا وتحليلها بالتعـــاون مع جامعـــة وايل كورنيـــل للطب وذلك لتحديد سلســـلة 
التكاثـــر التي ســـوف تتزاوج ســـنوياً ، بهدف إنتاج سالســـة تســـتطيع تحمـــل الظروف القاســـية، إضافـــة اىل املحافظة عىل 

شـــكل وجالية هذا الحيوان.

فيلم املهـــا العريب .. إنتاج ســـيناميئ 

وطني للحفـــاظ عىل الـــراث القطري
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الغيص

أمـــام الشاشـــات العمالقـــة يف درب الســـاعي، والتـــي 
تتواجد خمـــس منها يف أطرافـــه ، كان العرشات من الزوار 
املتابعـــني يتقافـــزون فرحـــاً مع تســـجيل املغـــرب لركلة 
الجزاء الحاســـمة عىل يد الالعب املغـــريب أرشف حكيمي 
والـــذي أهدى منتخـــب بالده تأهـــالً تاريخياً لربـــع النهايئ 
يف كأس العـــامل، ليكون بذلـــك أول فريق عريب يصل إىل 
ذلـــك يف تاريـــخ بطولـــة كأس العـــامل ، وذلك بعـــد فوزه 

عىل إســـبانيا.
العـــرشات من الـــزوار العـــرب لدرب الســـاعي وجـــدوا يف 
مشـــاهدة املبـــاراة مـــع جمع مـــن الحضـــور متعـــًة كبرية 

أمـــام الشاشـــات العمالقة. وظهـــر التكاتف العـــريب جلياً 
من خـــالل مســـاندة كل الجنســـيات العربية للمغـــرب، التي 

حققـــت إنجـــازاً عربيـــاً يف البطولة املقامـــة يف قطر.
ويف هـــذا الصـــدد وصف محمد مـــن املغرب ما جـــرى بأنه 
فرحة العمـــر، وإنجاز للتاريخ، مضيفا أن هـــذا االنتصار للعرب 
وليس للمغـــرب وحدها، وأن الجميع من أشـــقائنا القطريني 
والعـــرب يف الدوحة فرحـــون معنا، ألنه إنجازهـــم وإنجازنا. 
فيـــا قال جاســـم مـــن قطر: إن فـــوز املغـــرب يضاف إىل 
فرحـــة تنظيـــم املونديـــال بطريقـــة اســـتثنائية، ومتنـــى 

جاســـم أن يكمل املغـــرب إىل الدور نصـــف النهايئ.

زوار درب الســـاعي يحتفلون بالتأهل التاريخي ألسود 

األطلس لربـــع النهايئ يف كأس العامل

يف بـــادرٍة الكتشـــاف الراث القطـــري والتعرف عن ثقافـــة وعادات املجتمـــع القطري، زار وفـــٌد من اليابانيني من مشـــجعي كأس 
العامل فعالية درب الســـاعي، وشـــارك الزوار يف مشـــاهدة الفعاليـــات الراثية مثل العرضـــة القطرية وفن لفجـــري البحري، كا 

شـــاهدوا فعالية العلـــم وقاموا بركوب الهجـــن والخيول.
ويف هذا الصدد، قـــــال مــاســاك كـــودي هـــــال، وهو أحد املشجعني اليابانيني، لقد جـئـت إلـــــى قــطــر لتشجيع املنتخب الياباين، 

فعاليات درب الساعي تجذب اهتامم مشجعي املنتخب الياباين
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السيب

منتخـــب بالدي الوطني، ورغـــــم خروجه من دور الــــ16 إال أنني فخور جداً بأدائه  مـــن خالل هزميته للمنتخبني األملاين واإلســـباين، 
موضحاً أنــــه استمتع كثرياً بـاألجــــواء املونديالية واالحـتـفــــاالت يف مناطق املشجعني طيلة فرة وجوده فـي دولــة قـطـر. وفيا 
يخص الـزيــــارة إىل درب الساعي، أوضــــح أنه يــــزور هذا املوقع للمرة األوىل يف حياته، منوها بأن الفعاليات املقامة فـــــي درب 
الــســاعـــــي والــتـــــي تـظـهــــر جــوانـــــب الثقافة القطرية، وتعرف الجمهور بالراث والعادات والتقاليد القطرية والعربية أبهرته . 
كا أشاد بدور دولــــة قطر ونجاحها االستثنايئ يف تقديم نـسـخــــة ال تنىس مـــــن كــأس الـعـالـم هـذا الـعــــام، حيث أوضح أن كافة 

الجاهري اليابانية معجبة بـالـبـطـولــــة الـتــــي عرفتهـــم عىل الثقافة القطرية وعىل العاملني العريب واإلســـالمي.
مـــن جهتـــه قال تاكويـــا واتانابل إنه أحـــب كثريا املأكوالت الشـــعبية واملرشوبات الســـاخنة القطريـــة مثل الكرك كثريا، مشـــريا إىل 
أنه أصبح يحرص عىل رشب الكرك بــشــكـــــل يــومـــــي أثــنـــــاء زيــــــارة األماكن الســـياحية يف البالد. وأضاف أن قطـــر حققت نجاحات 
وإنجازات كبرية هــــذا العام من حيث التنظيم املميز لــبــطــولـــــة كــــــأس الــعــالـــــم، وتـــطـــور الـبـنـيـة الـتـحـتـيــــة الــتــي كــانــت 
سـبـبــــاً فـــــي إنــجـــــاح البطولة األهم واألبرز عامليا. وحول زيارة درب الــســاعــي، أشـــاد بـفـكـرة هـــــذا املـحـفـل الذي تتوافر فيه 
أجــــواء مختلفة ومتنوعة جميعها مـرتـبــــط بـالـثـقـافـة الـقـطـريــــة التي يعتز بـهـا الـشـعـب الـقـطــــري، الفـتـا إلـى أنـه حـرص عىل 
زيــــارة املكان مـــع مجموعة من أصدقائه مــــن املشـــجعني اليابانيني الذيـــن انبهروا مبا يقدمه درب الســـاعي من رســـالة ثقافية 

تراثية تحمـــل عبق املـــايض وحداثة الحارض يف مـــكان واحد.

اســـتضاف املـــرسح الرئيـــي يف درب الســـاعي نـــدوة فكريـــة وثقافيـــة بعنـــوان: دور الشـــباب يف تطويـــر الحـــارض وصناعة 
املســـتقبل. النـــدوة قدمت جانباً تثقيفياً وتحفيزياً للشـــباب ألخذ دورهـــم يف الحياة واملجتمع مبا يســـهم يف النهوض بالواقع 

واســـترشاف املســـتقبل واملســـاهمة بجعله أفضل عىل الصعيـــد الجمعي.
املستشـــار واملـــدرب الربـــوي، واإلداري املتخصـــص يف صناعة القيادات الســـيد جابر العـــرق، قال خالل املحارضة: إن تأســـيس 
الجيـــل الحايل يحتاج ملـــاٍض يتم االنطالق من خالله، مشـــرياً إىل أن دور الشـــباب والجيـــل الحايل يف قطر يربز مـــن خالل العديد  
مـــن الفعاليـــات التـــي يصنعها الشـــباب ومنها فعاليـــات درب الســـاعي، منوهـــا إىل أن ذلك امتـــداد لعراقة املـــايض، وأكد أن 
الشـــباب القطري يتفـــوق ويتطـــور برسعة يف صناعة املســـتقبل املـــرشق، منوهـــا بأهمية متســـكه بقيمه وثوابتـــه الدينية 

واالجتاعية، وتســـلحه بـــأدوات العرص والعلـــم واإلرادة الصلبة.
مـــن جانبها أكـــدت اإلعالمية أمـــل عبد امللـــك املختصـــة بالعالقات العامـــة أن الحفاظ عـــىل اإلرث أهـــم ما مييز تطويـــر الحارض 
وصناعة املســـتقبل، وأشـــادت مبـــا قدمتـــه وزارة الثقافة من خالل احتفـــاالت اليوم الوطني بدرب الســـاعي، ومـــا رافق ذلك من 
فعاليات اســـتحرضت الـــراث والثقافة القطريـــة األصيلة، وأكـــدت أن مثل هذه األعال تحفز الشـــباب ملعرفة جذورهـــم التاريخية 

والتطلع لبناء مســـتقبل أفضل.

دور الشباب يف تطوير الحارض وصناعة املستقبل.. ندوة فكرية 

يف 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
04:44

الظهر
11:26

العرص
02:25

املغرب
04:45

العشاء
06:15

حالة الطقس

29 °

املقطراملسري قطر تقرأامليز


