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زار كل مـــن ســـعادة الدكتور حمد بن عبد العزيـــز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وســـعادة الدكتور حســـن بن راشـــد 

الدرهـــم، رئيس جامعة قطر، مســـاء أمـــس مقر درب الســـاعي بأم صالل، وقاما برفقة ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بـــن حمد آل ثاين 

وزيـــر الثقافة، بجولة يف أنحاء درب الســـاعي، حيث أطلعهام ســـعادته عىل عـــدد من الفعاليات الرتاثيـــة والثقافية.

وأعـــرب الدكتور حســـن الدرهم، رئيس جامعة قطر عن ســـعادته بزيارة درب الســـاعي يف نســـخته الجديدة واملقـــر الدائم بأم صالل، 

والتعـــرف عـــىل الفعاليـــات الجديـــدة واملميزة، وأشـــاد بالتنظيم الـــذي اعتربه ملفتـــاً للنظر، حيث قـــال: »إن أول ما لفـــت نظري هو 

التخطيط الجيـــد واملتميز وتوزيـــع الفعاليات والفقرات واملشـــاركات بشـــكل منظم جدا«.

وأضـــاف ســـعادته إن درب الســـاعي هذا العـــام يحتوي عـــىل الكثري مـــن الفعاليات واألفـــكار الجديدة التـــي تقدم ألول مـــرة، مثمًنا 

مشـــاركة األهـــايل واألرس واألطفال مـــن املواطنني واملقيمني وضيـــوف وزوار دولة قطـــر يف فقرات وفعاليات درب الســـاعي، كام 

قدم ســـعادته الشـــكر لوزارة الثقافـــة عىل ما قدمتـــه وتقدمه لعمـــوم الجمهور.

وخـــالل الجولة تعرف رئيـــس مكتبة قطـــر الوطنية ورئيس جامعـــة قطر عىل بعض من األنشـــطة كفعاليـــات البدع، والعزبـــة، والنصع، 

والحـــرف التقليديـــة، كام اطلعـــا عىل املعارض يف ليـــوان الفن، باإلضافـــة إىل حضور جانب مـــن ندوة » الشـــعر والقيم« عىل مرسح 

درب الساعي. 

الرسدالالداعم

 اطلعا عىل الفعاليات الثقافية والرتاثية املقامة فيه
رئيس مكتبة قطر الوطنية ورئيس جامعة قطر يزوران درب الساعي
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املجدميالنوخذة

اوغتيموس:

من الرائع التعرف عىل الثقافة القطرية 

فينيتو:

مشاهدة احتفاالت القطريني تجربة مميزة 

آيب:

تعرفنا عىل الحضارة العربية يف هذه الزيارة.

فرناندو:

الزيارة فرصة ملشاهدة احتفاالت أهل قطر

سيزار:

مالعب املونديال تحفة مبهرة 

نيوكالس:

سعدنا بزيارة درب الساعي والفعاليات التي يقيمها

ليو:

هذه زياريت األوىل إىل قطر وكل يش رأيته كان مميزا

جوليان:

أفكر يف العودة عدة مرات لزيارة دولة قطر. 

شـــاركوا يف العديـــد مـــن الفعاليـــات وأبـــدوا 

إعجابهـــم بالـــراث والثقافـــة القطريـــة

درب الساعي .. يبهج   جامهري كأس العامل

أبدى عـــدد من جامهـــري  » كأس العامل« الذي يقـــام يف دولة 
قطـــر، إعجابهـــم وابتهاجهـــم بالتنظيـــم االســـتثنايئ للبطولة 
العامليـــة ، كام عربوا عن ســـعادتهم بزيارة مقر درب الســـاعي، 

ومدى كـــرم املجتمـــع القطري، وحفاوة االســـتقبال.

وقـــد زار املشـــجعون القادمـــون لتشـــجيع منتخبـــات بالدهـــم 
الفعاليـــات ، وشـــاركوا يف فعاليـــة » العرضة القطريـــة  » ، كام 

شـــاركوا يف فعاليـــة » املقطـــر » وامتطـــوا  الهجن.

كـــام أعربـــوا عن أملهـــم يف العـــودة لزيـــارة دولة قطـــر مرة 
اخرى، واالســـتمتاع مبـــا تتميز به مـــن مالعـــب مونديالية، عالوة 
عىل معاملهـــا التاريخية، واالســـتمتاع مبـــا تزخر به مـــن ثقافة 

وتراث.

أضفـــت زيارة الشـــاب الشـــيخ عبـــد الرحمن بن فهـــد آل ثاين 

أجـــواًء مـــن املـــرح املونديـــايل يف درب الســـاعي، وكان 

الشـــيخ عبد الرحمن قد أصبـــح أيقونة مونديالية بعد انتشـــار 

صورة لـــه عىل املدرجات أثنـــاء املبـــاراة االفتتاحية بني قطر 

واإلكـــوادور، وكانـــت حســـابات صينية عـــرب مواقـــع التواصل 

االجتامعي قـــد تداولت بكثافـــة صورة األيقونـــة املونديالية 

أثنـــاء احتجاجـــه عـــىل أداء وخســـارة العنايب، بينام شـــبهه 

آخرون بتميمـــة مونديال قطر »لّعيب«، وتوافـــد عدد من زوار 

درب الســـاعي اللتقـــاط صـــور تذكارية معه 

أيقونة مونديالية يف درب الساعي



4

ويف لقـــاءات متفرقـــة  قال  الســـيد اوغتيموس : هـــذه املرة 
األوىل التـــي ازور بهـــا بلـــد عـــريب واشـــهد هـــذا الكـــم من 
االحتفـــاالت الخاصـــة ببطولـــة كأس العـــامل واليـــوم الوطنـــي 
للدولة معـــاً، وابدى اعجاباً كبـــريا بالفعاليات الرتاثيـــة  ، موضحاً 
أنه تعطـــي ملحة  عـــن  الثقافة والعـــادات والتقاليـــد القطرية 
، ويســـتطيع مـــن خاللهـــا التعـــرف عـــىل املجتمـــع القطـــري 
والعريب بشـــكل عام ،وابدى ســـعادته بزيارة احتفـــاالت اليوم 
الوطنـــي بـــدرب الســـاعي ، حيـــث اكـــرب تجمـــع  الهـــايل البالد 
ويســـتطيع التواصـــل معهـــم والتعـــرف عىل ثقافتهم بشـــكل 

اكرب.

يف ســـياق متصـــل  اشـــار اوغتيمـــوس إىل التنظيـــم الرائـــع 
لبطولـــة كأس العـــامل فيفا قطـــر 2022 ، موضحـــاً ان االحتفاالت 
املعـــّدة لهذه البطولـــة جميعها تأخذ الطابع العـــريب وهذا ما 
مييزيها ، حيث يســـتطيع املشـــجعني القادمني من مختلف دول 

العامل التعرف عـــىل الحضـــارة العربية . 

مـــن جانبه قـــال الســـيد آيب من الرائـــع  مشـــاهدة احتفاالت 
اليـــوم الوطني  حتـــى وان كّنـــا اتينا لتشـــجيع املنتخب يف 
بطولـــة كأس العـــامل ، واضـــاف حرصت عىل املشـــاركة يف 
هـــذه الزيـــارة بعـــد ان رأيـــت التنظيـــم الرائـــع لبطولة كأس 
العـــامل وحفاوة االســـتقبال لدى الشـــعب القطـــري ، فأينام 
كنـــت اجد من يقدم املســـاعدة ، ويســـأل ان كنـــت احتاج إىل 
مســـاعدة ما ،  وابـــدى الســـيد آيب اعجابـــه بعفالية املقطر 
وركـــوب الهجـــن ، موضحـــاً انه املـــرة األوىل التـــي مينطي 
فيهـــا اإلبل ، كـــام ابدى اعجابـــه بالعرضة القطريـــة  وطريقة 
» الـــرزف » بالســـيف . واختتـــم الســـيد آيب حديثـــه قائال لقد 
عشـــنا تجربة جديدة وفريدة من نوعهـــا يف زيارتنا الحتفاالت 
اليـــوم الوطني بـــدرب الســـاعي ، ويتطلع إىل زيـــارة أخرى 
ألي موقـــع  تقام فيـــه احتفـــاالت خاصة باليـــوم الوطني او 

كأس العامل . 

بـــدوره اعرب الســـيد  فينيتو عن ســـعادته بالحصول عىل الشـــامغ والعقال العريب ، وقال اشـــعر انني قريب مـــن هذا املجتمع 
عندمـــا ارتديهـــا ، واضـــاف زيارة  درب الســـاعي كانت مميـــزة تعرفنا من خاللهـــا عىل ثقافة الدولـــة وعادات وتقاليـــد املجتمع ، 
وهنـــاك العديـــد من الفعاليات التـــي اعجبتني مثـــل فعالية املقطر حيث ركـــوب اإلبل و« الفجـــري » حيث غناء البحـــارة . وابدى 
فينيتـــو  اعجابه  بالطراز املعامري لدرب الســـاعي ، مشـــرياً إىل أنه اكتشـــف أن هذا الطراز ميثل الطـــراز املعامري القديم يف 

دولة قطر .

مـــن جهته قـــال فريناندو إنه منـــذ وصوله الدوحة قبل خمســـة أيـــام، وهو يف غاية الســـعادة لحضـــور مونديـــال قطر 2022، 
واالســـتمتاع بأجـــواء كأس العامل، وســـط الحضـــور الجامهريي الكبـــري الذي يشـــهده كأس العـــامل، والذي يـــأيت بالتزامن مع 

احتفـــاالت قطـــر باليـــوم الوطني، مـــا يجعلها فرصة كبـــرية لنا أن نطلـــع عىل احتفـــاالت قطر بيومهـــا الوطني. 

وأبدى ســـعادته الكبرية بزيـــارة عدة رصوح تاريخية وأثريـــة مختلفة يف قطر، يف مقدمتها كتارا وســـوق واقـــف. الفتاً إىل أنه 
تغمره ســـعادة كبرية بأن يكـــون بني القطريني بكل ما يتســـمون بـــه من ضيافة. 
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أما ســـيزار، فأبدى إعجابه الشـــديد مبا شـــاهده يف دولـــة قطر، منـــذ وصوله إليهـــا يف 20 نوفمرب املايض، خـــالل رحلته 
إىل الدوحـــة، والتي ســـتتواصل حتى 5 ديســـمرب املقبـــل. وقال: إنه منـــذ وصوله إىل قطـــر تجمعه ذكريات ســـيدونها يف 

»دفـــرته«، كام ســـيحيك ألصدقائه عنهـــا، وخاصة ما شـــاهده يف درب الســـاعي من فعاليـــات تعكس تـــراث أهل قطر. 

وبـــدوره، يشـــري  ليو إىل أن زيارتـــه األوىل لدولة قطـــر تركت لديه حبا كبـــريا للدولة، وما يتمتـــع بها أهلها من كـــرم . واصفاً 
ســـوق واقف بأنـــه رائع للغاية، بـــكل ما يضمه مـــن مقاهي ومطاعـــم، فضالً عن حـــرف يدوية تعكس ثقافـــة أهل قطر. 

أمـــا نيكوالس ، فأبدى إعجابه الشـــديد مبا شـــاهده يف درب الســـاعي مـــن فعاليـــات وأركان تراثية، أطلع عليهـــا، من خالل 
جولتـــه يف جوانـــب مختلفة مـــن درب الســـاعي. كام أبدى إعجابه الشـــديد بســـوق واقف، ومـــا يتميز به مـــن مطاعم تروج 

لثقافـــة األكل القطري، وخاصة الشـــعبي منه. 

و يشـــري جوليـــان إىل إعجابه مبا شـــاهده من ثقافـــة وفنون شـــعبية يف درب الســـاعي، تدفعه إىل التفكـــري يف العودة 
عـــدة مرات لزيـــارة دولة قطـــر، عالوة عىل االســـتمتاع مبـــا تزخر به من معـــامل تاريخيـــة وتراثية. 

ويشـــاركه الرأي أوجســـتني بالتأكيد عـــىل حبه الشـــديد للثقافة القطريـــة، وما يتمتع بـــه القطريون من كـــرم ضيافة، وهو 
مـــا يالحظه يف كل مكان يذهـــب لزيارته يف قطر. الفتـــاً إىل أن زيارته لدرب الســـاعي، حيث فعاليات اليوم الوطني ســـتظل 

محفورة يف ذاكرتـــه، كونها تربز حيـــاة القطريني قدمياً.

وأعـــرب عن إعجابه مبا شـــاهده مـــن ثقافة املأكل يف ســـوق واقـــف، وقال: أبهـــرين هذا املـــكان بكل ما فيه مـــن تراث ، 
وما ميثلـــه للقطريني من حنـــني إىل املايض.  

وأكـــد أنـــه يقف مبهورا أمـــام مالعب املونديال التي شـــاهدها، والتـــي مل يرى مثيالً لهـــا يف العامل. كام أبدى ســـعادته 
بحضـــور الفعاليـــات التي يشـــهدها كورنيـــش الدوحـــة، واألجواء التـــي تعقب انتهـــاء املباريات، مـــا يجعل مونديـــال قطر، 

تاريخياً مبعنـــى الكلمة. 

الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز األدعم التابـــع لـــوزارة الثقافة ، قـــد نظم زيـــارات ملشـــجعي فريق االرجنتـــني، الذيـــن أعربوا عن 
تقديرهـــم لهـــذه املبـــادرة، مؤكدين أنهم ســـينقلون تجربتهـــم الرثيـــة، وانطباعاتهم  عـــن قطر وأهلهـــا إىل الناس يف 
بالدهـــم، كام أبدوا شـــكرهم عىل ما قدمتـــه لهم اللجنة املنظمـــة من هدايا تتضمن تـــذكارا من الرتاث القطـــري والعريب، 

لتبقى كذكـــرى معهم، يحملوهـــا معهـــم ويحتفظون بها.
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بحضور ســـعادة الشـــيخ عبدالرحمـــن بن حمد آل ثـــاين وزير الثقافة وســـعادة 

الشـــيخ الدكتور فالـــح بن نارص بـــن أحمد بن عيل آل ثـــاين وزير البيئـــة والتغري 

املناخـــي، أقـــام مركـــز شـــؤون املوســـيقى التابـــع لـــوزارة الثقافة مســـاء 

األربعـــاء 30 نوفمرب، ندوة بعنـــوان » فن لفجري لؤلؤة البحـــر« وذلك يف درب 

الســـاعي، وشـــارك يف الندوة كٌل من الفنان الشـــعبي خالد جوهـــر والنهام 

عمـــر الكواري، والباحث يف الـــرتاث القطري محمد الصايـــغ وقدمها اإلعالمي 

عادل عبدالله.

وأعرب املشـــاركون يف بداية الندوة عن ســـعادتهم باألجـــواء الرتاثية وجهود 

وزارة الثقافـــة يف تقديـــم الـــرتاث القطري ضمـــن احتفاالت اليـــوم الوطني 

بدرب الســـاعي، لتعريـــف جمهـــور كأس العـــامل FIFA قطـــر 2022 بجوانب من 

الـــرتاث القطري.  وقـــال الباحـــث محمد الصايـــغ صاحب كتاب »لفجـــري وفنون 

العمـــل عىل ظهر الســـفينة« »إن فـــن لفجري فن عريق يف قطـــر وهو غني 

بأهازيجـــه وكلامته، حيـــث كان مصاحبا لرحـــالت الغوص عىل اللؤلؤ باســـتمرار، 

وقد احـــرتف كثري مـــن النهامـــني الغناء واإلنشـــاد للرتويـــح عن البحـــارة عىل 

ظهـــر الســـفينة، وإضفاء البهجـــة والحـــامس يف نفوســـهم ليعينهم عىل 

تحمل عنـــاء وجهد ومشـــقة العمل«.

بحضـــور وزيـــري الثقافـــة والبيئـــة والتغـــري 

املناخي ..ندوة فـــن لفجري لؤلـــؤة البحر بدرب 

الســـاعي تحيـــي الفنـــون البحرية  

يشـــهد درب الســـاعي يف منطة أم صالل إقبـــاالً كثيفاً من 
العائـــالت واألفـــراد مـــن القطريـــني واملقيمني ومـــن زوار 
مونديـــال كأس العامل فيفا 2022، حيث تجـــاوز عدد الحضور 
ما يقـــارب 40 ألـــف زائر يومياً، وتشـــهد الفعاليـــات الكبرية 
مثل فعاليـــة املقطر والبـــدع وفعالية ســـتاد الدوحة زواراً 
مـــن كافـــة أطيـــاف الشـــعب القطـــري، فضـــالً عـــن حضور 
ملحـــوظ للـــزوار األجانب من مشـــجعي كأس العـــامل الذين 
أتـــوا للتعـــرف عىل الثقافـــة والـــرتاث القطريـــني، حيث تم 
إعـــداد املقـــر الثابـــت لدرب الســـاعي هـــذا العـــام بأعىل 
مســـتوى من املرافق واألدوات الســـتضافة نســـخة مميزة 
تواكـــب اإلنجاز الحضـــاري الكبري لدولة قطر يف اســـتضافة 

.2022 كأس العـــامل فيفا 

درب الساعي يستقبل أكرث من 40 ألف زائر يومياً

الغيص
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 ولفـــت إىل أنـــه نظـــرا ألهميـــة النهام قدميـــا كان النواخـــذة يتبـــارون يف اختيـــار النهامـــني األقوى واألنـــدى صوتا يف 
رحالتهـــم، وذلك بفعـــل تأثريهم اإليجـــايب والنفيس يف رفـــع أداء البحارة وعملهم، فعندما يســـمعون نهمـــة لها إيقاع 
جميـــل يتفاعلون معها، فيتجدد النشـــاط ويكـــون لديهم القدرة عىل اســـتكامل الرحلـــة ومتاعبها. وأوضـــح أن فن الفجري 
ينتمـــي إىل فنـــون البحر التي تنقســـم إىل نوعـــني، أولها مرتبط بفنـــون أوقات الرتفيـــه ويكون بعد العودة مـــن العمل أو 
الراحـــة عىل جزيـــرة أو مثل ذلك، أما النـــوع اآلخر فيكون عىل ظهر الســـفينة، وأشـــار إىل أن أنواع فن لفجري خمســـة هي 
)البحـــري، العدســـاين، الحـــدادي، الخولفي، والحســـاوي(، الفتـــا إىل أن النهام هو الشـــخص املؤدي لهـــذا الفن، ويكون 

حافظـــاً لألشـــعار وخاصة الزهرييـــات ويكون ذا صـــوت قوي ونـــدي يف نفس الوقت.

مـــن جهتـــه، تحـــدث الفنان الشـــعبي خالد جوهـــر عن تاريخ فـــن لفجـــري وارتباط النـــاس به قدميـــا، والـــذي كان دامئا يبدأ 
بذكـــر اللـــه والصالة والســـالم عىل النبـــي محمد ، مشـــريا إىل أن هؤالء الغواصني يعيشـــون يف البحر لشـــهور، للســـعي 
عـــىل أرزاقهم بأدواتهـــم البســـيطة، منوها بأنهم كانـــوا يحملون معهم األشـــياء املصنوعـــة من الفخار لتنـــاول الرشاب 
والطعـــام، كـــام كان كل محمل عليه مـــؤذن حرصاً عىل رفـــع األذان وأداء الصـــالة يف وقتها حيثام كانوا، مشـــريا إىل أن فن 
لفجـــري كان املحفـــز والطريقـــة التي تهـــون عليهم تعب األيـــام، الفتاً إىل وجـــود فنون أخـــرى كانت تصاحب فنـــون البحر 

مثـــل الخطفة والـــدواري وغريهـــام، ولكل نوع أســـس يرتبط مبطلـــع النهمة.

 وبـــدوره، قـــدم النهام عمر ســـلطان الكـــواري رشحاً حـــول الفروق بـــني الفنـــون البحرية والســـامت الخاصة لـــكل فن من 
الفنـــون البحرية، حيـــث قدم ومعـــه الفرقة املصاحبة منـــاذج من فن لفجري بأشـــكاله الخمســـة األساســـية، وكذلك فنون 

الخطفـــة والـــدواري واليامال، مســـتخدمني أدواتهـــم التقليدية من طبـــول ودفـــوف وآالت فخارية مرتبطة بفـــن الصوت.

السيب
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عىل خشـــبة املـــرسح، قدمـــت زهرات مدرســـة املنار لوحـــة فنية اســـتعراضية 
عـــن الوطن أمام زوار درب الســـاعي، فعـــىل ألحان أغنية وطنيـــة قطرية تفتخر 
باإلنجـــازات رفعت صغـــريات املدرســـة أعالماً قطرية مـــع أداء اســـتعرايض نال 
استحســـان الجمهـــور، وتعـــد مشـــاركات املـــدارس يف درب الســـاعي إحدى 
أهم األهداف التي ســـعى إليها املســـؤولون لرتســـيخ الـــوالء واالنتامء لقطر 
وتحقيـــق أكرب اســـتفادة للصغار من فعاليات درب الســـاعي والتـــي تهدف إىل 

تعزيـــز الهوية القطرية يف نفوســـهم.

مدرسة املنار.. استعراض يف حب الوطن

طالب مدرسة بالط الشهداء الكويتية يزورون درب الساعي

عيل الظفريي مدير املدرسة:

زيارة قيّمة اطلع من خاللها طالبنا عىل الرتاث الخليجي

عبدالله زكريا مساعد املدير:

 تصاميـــم البنـــاء تعكـــس مـــايض البـــالد وثقافتهـــا
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اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بـــن حمـــد آل ثـــاين وزيـــر الثقافـــة رئيـــس اللجنـــة املنظمـــة 
الحتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي للدولـــة طـــالب وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف مدرســـة  بـــالط الشـــهداء 
 الثانويـــة للبنـــني الكويتيـــة  يف درب الســـاعي مســـاء اليـــوم، كـــام قـــام ســـعادته  بتكرميهـــم.

وكان طـــالب وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس قـــد قامـــوا بجولـــة يف الفعاليـــات والثقافيـــة، 
واألنشـــطة املقامـــة بـــدرب الســـاعي، حيـــث عـــربوا عـــن فرحهـــم وفخرهـــم مبـــا تقدمـــه قطـــر 
 لضيوفهـــا، والتنظيـــم االســـتثنايئ لبطولـــة كأس العـــامل، وكذلـــك فعاليـــات درب الســـاعي.

واثنـــى االســـتاذ عيل الظفريي مدير مدرســـة بالط الشـــهداء عـــىل الرتحيب الحـــار الذي حظيوا بـــه خالل هذه 
الزيـــارة، وأضاف قائال: » حفاوة االســـتقبال والكـــرم ليس باألمر الغريب عىل أشـــقائنا يف بالدنـــا الثانية قطر«.

 وأبـــدى الظفـــريي إعجابـــه بـــدرب الســـاعي  الـــذي يضـــم مختلـــف االنشـــطة والفعاليـــات 
الثقافيـــة والرتاثيـــة وانعكاســـاتها التعليميـــة عـــىل الطـــالب ، حيـــث تتـــاح لهـــم فرصـــة التعـــرف 
عـــىل الـــرتاث القطـــري والخليجـــي بشـــكل عـــام  لتقـــارب العـــادات والتقاليـــد والثقافـــة ايضـــاً.

وأضـــاف: كانـــت  زيارتنـــا لدولـــة قطـــر  مميـــزة  الســـيام يف ظـــل األجـــواء املوندياليـــة واليـــوم 
خـــالل زيارتنـــا إىل احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي عشـــنا االجـــواء الوطنيـــة مـــع  إخواننـــا القطريـــني.

 ويف ختـــام حديثـــه رفـــع الظفـــريي اســـمى آيـــات التهـــاين إىل دولـــة قطـــر قيـــادة وشـــعباً مبناســـبة 
 اليـــوم الوطنـــي ونجـــاح تنظيـــم بطولـــة كأس العـــامل ، متمنيـــا  لقطـــر املزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار 
مـــن جانبـــه قـــال االســـتاذ عبداللـــه زكريـــا املدير املســـاعد يف مدرســـة بـــالط الشـــهداء : الزيـــارة إىل هذا 
التجمـــع الكبـــري للفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافيـــة مهمـــة جـــداً ، ووصفهـــا بالجولـــة التعليميـــة والثقافيـــة 
يف الوقـــت نفســـه  مـــن خـــالل رشح الـــرتاث القطـــري والخليجـــي للطـــالب وحيـــاة األجـــداد يف املـــايض.

 وابـــدى اعجابـــه الكبـــري بتصميـــم املبـــاين يف درب الســـاعي والـــذي يعكـــس الطـــراز املعـــامري القديم  
يف دول الخليـــج ، ويتيـــح الفرصـــة للطـــالب للتعـــرف عـــىل تطـــور اشـــكال البنـــاء يف الـــدول الخليجيـــة.
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صور من درب الساعي
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