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الرسدالالداعم

معايل الشـــيخ عبد الله بن نـــارص آل ثاين 

يطلع عىل فعاليات درب الســـاعي 

زار معايل الشـــيخ عبـــد الله بن نـــارص آل ثاين مســـاء اليوم مقر 
درب الســـاعي بـــأم صـــال، وقام معاليه برفقة ســـعادة الشـــيخ 
عبـــد الرحمن بـــن حمد آل ثاين وزيـــر الثقافة بجولـــة يف عدد من 
الفعاليـــات الرتاثية والثقافيـــة، كام تضمنت الجولـــة االطاع عىل 
مجموعـــة مـــن الفعاليـــات من أبرزهـــا فعاليـــات البـــدع، والعزبة 
والنصع، والحـــرف التقليدية، وليوان الفن، وشـــملت الجولة كذلك 
زيـــارة إىل جنـــاح األرس املنتجة بســـوق درب الســـاعي، واالطاع 

عىل أنشـــطة املحال املشـــاركة يف السوق.

قـــام ســـعادة الشـــيخ فيصل بـــن قاســـم آل ثاين رئيـــس رابطـــة رجال 
األعـــامل القطريـــن بزيـــارة ملقر درب الســـاعي بـــأم صال، حيـــث اطلع 

عىل عـــدد مـــن الفعاليـــات املقامة.
ووصـــف ســـعادته درب الســـاعي مبقـــره الجديـــد والدائـــم بأنـــه عامة 
مميزة، وأشـــاد بحجم ونوعيـــة الفعاليات الثقافيـــة والرتاثية املتنوعة، 
والتي تـــأيت بالتزامن مـــع إقامة بطولـــة كأس العامل قطـــر 2022، حيث 
اســـتقطبت أعـــداداً كبرية من الـــزوار، ســـواء من القطريـــن واملقيمن 
وجامهـــري كأس العـــامل. وأضـــاف ســـعادة الشـــيخ فيصل بن قاســـم آل 
ثـــاين قائا إن الكـــم الكبري من الفعاليات التي يشـــهدها درب الســـاعي 

تربز للـــزوار عراقـــة الثقافـــة واإلرث لدولة قطر. 

زار معـــايل الدكتور ســـعود بن حمود الحبـــي، وزير الـــروة الزراعية والســـمكية وموارد املياه بســـلطنة عامن درب الســـاعي حيث 
قـــام بجولـــة رافقه فيهـــا الدكتـــور غانم العيل املـــرف العام عـــىل احتفـــاالت اليوم الوطنـــي، واطلـــع معاليه عـــىل الفعاليات 
املقامـــة يف درب الســـاعي بدايـــة من منطقتي الشـــقب والســـوق مـــرورا مبنطقتـــي البـــدع واملقطر ومـــا تتضمنه مـــن فعاليات 

وأنشـــطة مختلفـــة، كـــام زار منطقة الليـــوان وتجـــول يف معرض الخـــزف الذي يحتـــوي مجموعة مـــن األعامل الفنيـــة املعروضة.
وأشـــاد معاليـــه بدرب الســـاعي ومـــا يحتويه مـــن فعاليات، بـــكل ما تتضمنـــه من مـــوروث قديم وخاصة املـــوروث البحـــري والربي، 
حيـــث رأى أنهـــا تعترب حافظـــا للـــرتاث واإلرث الثقايف وأكـــد أنه من املهـــم لكل دولـــة الحفاظ عـــىل هويتها الوطنيـــة ألن من ليس 
لـــه مـــاٍض فليس له حـــارض وال مســـتقبل. وأضاف قائـــا: أرى أن الجهـــود املبذولة يف درب الســـاعي مـــن أجل الحفاظ عـــىل الهوية 
القطريـــة والخليجيـــة والعربية هو يشء جيد  نشـــكر القامئن عليـــه. وأوضح أن أكر األشـــياء التي لفتت انتباهه خـــال جولته يف درب 
الســـاعي هو الحضور الكثيف مـــن األرس باعتبار أن املكان هـــو متنفس جميل لهم، كـــام أن هناك تنوع كبري يف الفعاليات واألنشـــطة 

املقدمة مام يدلـــل عىل أهمية درب الســـاعي.

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم يزور درب الساعي

وزير الرثوة الزراعية والسمكية وموارد املياه بسلطنة عامن يزور درب الساعي
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املجدميالنوخذة

أدباء يناقشون أهمية القيم يف الشعر عىل مرسح درب الساعي 

أقـــام مركز قطـــر للشـــعر »ديوان العـــرب«، ، نـــدوة بعنوان 
»الشـــعر والقيم« يف درب الســـاعي، ضمن برنامج الندوات 
الثقافيـــة املصاحبـــة لفعاليـــات واحتفاالت اليـــوم الوطني 
للدولـــة، الـــذي يوافـــق الثامن عـــر من ديســـمرب من كل 
عـــام، ويتخذ هذا العام شـــعارا لـــه »وحدتنا مصـــدر قوتنا«.
حرض الندوة ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بن حمـــد آل ثاين 
وزيـــر الثقافـــة، وســـعادة الدكتـــور حمـــد بـــن عبـــد العزيز 
الكـــواري وزيـــر الدولـــة ورئيـــس مكتبـــة قطـــر الوطنيـــة، 
وســـعادة الدكتور حســـن بـــن راشـــد الدرهم رئيـــس جامعة 
قطر، وعـــدد من املثقفـــن واألدباء واإلعاميـــن، وجمهور 

درب الســـاعي.
وشـــارك يف الندوة كل من الشـــعراء لحدان الكبيي، عضو 
لجنـــة الدراســـات يف مركـــز قطر للشـــعر »ديـــوان العرب«، 
والشـــاعر عـــيل املســـعودي، والشـــاعر محمـــود الزيبق، 

وقدمهـــا اإلعامي عطـــا محمد.
وطافـــت النـــدوة بالحضـــور حـــول أهميـــة الشـــعر والقيم، 
وتعريفهـــام، كام تناولـــت معـــاين القيم املختلفـــة، كون 
القيـــم من األمور املتشـــّعبة، التي تســـتدعي نـــدوات عدة 

لتعريفاتهـــا ومعانيهـــا املتعددة.
وعـــرّف الشـــاعر لحـــدان الكبيـــي، خـــال الندوة، الشـــعر 
والقيـــم، معرجـــاً عىل أشـــكال القيـــم املختلفـــة، قائا: إن 
القيم مجموعة مـــن األفكار األخاقيـــة واملفاهيم العامة، 
وإنهـــا مصطلـــح يحمـــل الصـــواب والخـــري للنـــاس، وإنهـــا 
بالنســـبة لهم صامم أمـــان من الوقوع فيام قـــد يهلكهم..
كام تعـــرض لخطـــورة توظيف الشـــعر توظيفا ســـلبيا، وهو 

ما قـــد يُحـــدث أرضارا عىل املجتمـــع، كام تنـــاول التعريفات 
املختلفـــة للشـــعر، ســـواء تعريفـــات العـــرب أو الغربيـــن، 
منتهيا إىل أفضل التعريفات للشـــعر وهو أنه »كام حســـنه 

حســـن، وقبيحه قبيـــح، وأنه ميزان القـــوم« . .
مـــن جانبه، اســـتهل الشـــاعر عـــيل املســـعودي مداخلته 
بالتأكيد أن موضـــوع الندوة وعنوانها جـــذاب ومهم للغاية، 
ويعكـــس مدى حـــرص مركـــز قطر للشـــعر »ديـــوان العرب« 
عـــىل االتجاه نحـــو هذا املنحى يف الشـــعر، تعزيـــزاً للقيم 
النبيلـــة يف النفوس، وليكـــون جزءا من الرتبيـــة الحقيقية. .

وعرج املســـعودي عـــىل دور الشـــاعر يف املجتمع، وذلك 
بتأســـيس القيم واألفكار، وأنه يجب أن يعيل مســـؤوليتها، 
وكذلـــك دوره يف نر الوعـــي بن هذا الجيـــل، حتى يعي 
أن له دورا كبريا يف املجتمع، مشـــدداً عـــىل أن القيم يجب 
أن ترتكـــز عـــىل مرجـــع حتـــى ال يؤســـس كل شـــاعر أو أديب 

قيمة من تلقاء نفســـه.
مـــن جهته، تحدث الشـــاعر محمـــود الزيبق، خـــال مداخلته، 
حـــول أثـــر الحضـــارة واللغـــة يف ثقافـــة املجتمـــع وبنيته، 
وأهميـــة اللغة باعتبارها وعـــاء للحضارة، كام تنـــاول أهمية 

األدب، ومنـــه الشـــعر يف إبـــراز قيم املجتمـــع وثقافته.
واستشـــهد الزيبـــق ببعـــض املعـــاين التـــي تـــدل عىل أن 
املفـــردات ميكن أن يكـــون لها أثر عىل مجتمعاتنـــا، متوقفاً 
عنـــد أبـــرز الفوارق بـــن الحضارتـــن العربيـــة والغربية، وما 
تتســـم به الحضـــارة العربيـــة مـــن خصائص وســـامت، فضاً 
عام حققـــه العرب من ســـبق يف العديد مـــن الجوانب عىل 

أصحاب األمـــم األخرى.
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الغيص

متثل الســـيارات الكاســـيكية جزءا من الـــرتاث يف دولة قطر، 
ولذلك حرصـــت لجنـــة احتفاالت اليـــوم الوطني عـــىل تزين 
جنبـــات درب الســـاعي يف أم صال مبجموعة من الســـيارات 

الكاسيكية.
وتـــم توزيـــع الســـيارات عىل جميـــع مداخـــل الـــدرب إلتاحة 
مشـــاهدتها والتقـــاط الصـــور معها مـــن قبل أكـــرب عدد من 
الجمهـــور، حيـــث تجتذب هـــذه الســـيارات كثريا من عشـــاق 
هـــواة املواتـــر القدميـــة، بلوحاتهـــا املميـــزة، وألوانهـــا 
وتصميامتها املتنوعـــة، ومودياتها املختلفـــة التي انتهت 
صاحيـــة بعضها متامـــا، حتى أصبحـــت هذه الســـيارات نوادر 

متحفيـــة إىل جانـــب الســـيارات العرصية.
وتعـــرب املركبـــات التقليدية عن مـــايض هـــذه الصناعة التي 
كانت تأخذ مســـاحة كبرية وتتميز بالثقـــل والضخامة، وتختلف 
عـــن مركبـــات اليـــوم التـــي تعانـــق الحداثـــة يف الطاقـــة 
واملظهـــر الخارجي، إال أّن تراث املركبات القدمية يســـتهوي 
الكثريين؛ ألنـــه يلخص املايض وينقله للزائريـــن، ويربز كيفية 

تطـــور صناعة الســـيارات عىل مـــدى أكر مـــن 100 عام. 
ومتلـــك تلك املركبـــات الكاســـيكية تاريخاً مميـــزاً من مايض 
األصالـــة وجهـــود حفـــاظ أصحابهـــا عليهـــا مـــن التشـــويه 
واالندثـــار، حيث أن الكثـــري منها يحمل لوحـــات قطرية لليوم، 

ويحـــرص زوار درب الســـاعي عـــىل تصويرها.

شـــهدت فعالية املقطر حضـــوراً كثيفاً من زوار درب الســـاعي، خاصة 
محـــات الـــرتاث والســـدو التي تديرهـــا ســـيدات قطريات مـــن األرس 
املنتجـــة، والســـدو هو مـــن الـحــــرف الرتاثيـــة التقليدية الـتــــي لها 
تـاريــــخ لـــــدى أهـــــل قطر كونهـــا تدخـــل يف العديد مـــن املنتجات 
الرتاثيـــة وتســـتخدم فيها مـــواد مثل الصوف ووبــــر وشـــعر األغنام 
واملاعـــز والجـــامل، وألنهـــا إحـــدى الوظائـــف الرتاثية حرصـــت لجنة 
تنظيم اليـــوم الوطني عـــىل إبرازها ودعـــم األرس املنتجة يف هذا 
املجـــال. ويف هذا الســـياق، قالت أم ســـعيد وهي إحـــدى صاحبات 
محل للســـدو والـــرتاث: إن الفعالية شـــهدت إقبـــاالً كبرياً مـــن الزوار 
وهو األمـــر الذي يظهر ارتبـــاط املواطنن بالـــرتاث والثقافة األصيلة.

عىل مـــدار اليوم تـــرى صفوف األطفـــال وهم يقفـــون بحامس 
ينتظرون دورهـــم يف ركوب الخيل يف فعالية الشـــقب مبنطقة 
درب الســـاعي، حيـــث حرصـــت لجنة تنظيـــم اليـــوم الوطني عىل 
توفري مســـاحة كبرية للخيـــول والهجن يف درب الســـاعي، األمر 
الـــذي جـــذب األطفـــال إىل مضـــامر الخيل لـــي يقومـــوا بهذه 
الرياضـــة األصيلـــة والعميقـــة عمق الـــرتاث العـــريب والقطري، 
وعـــن هذا األمر قال الســـيد أحمد خالد الحميـــدي رئيس الفعالية 
إن هـــذه الفعاليـــة تعترب فعاليـــة ترفيهية لألطفـــال ولكنها أيضاً 
تعلم األطفال قيم الفروســـية والشـــجاعة والدفاع عن الضعيف، 
كام أنها تقوي شـــعور االنتـــامء للوطن وتربط بـــن الجيل الجديد 

وبن الرتاث.

متحف يف الهواء الطلق للســـيارات 

الكالسيكية

املالبـــس الرتاثية القطرية تســـتهوي 

زوار درب الساعي

عالقـــٌة أصيلة بني أهل قطـــر وبني الخيول
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السيب

أبـــدى رئيس تحرير صحيفـــة الراية القطرية الســـيد عبد الله غانم 
املهنـــدي إعجابـــه بفعاليـــات درب الســـاعي لهذا العـــام قائا 
إنها متتد عىل مســـاحة كبـــرية وتحتضن فعاليات جديدة يشـــارك 
فيها األهـــايل، وعرب املهندي عن ســـعادته باألنشـــطة الكثرية 
لألطفـــال والعائات قائا إن ربـــط هذه الفعاليـــة باملونديال كان 
لـــه أكرب األثر عـــىل ضيوف الباد، ممن شـــاهدوا أمناطـــا مختلفة 
مـــن الثقافـــة القطرية، كـــام اطلعوا بشـــكل مبـــارش عىل قيم 
أهل قطر مام جعل لرســـالة درب الســـاعي أكـــرب األثر يف التعرف 
عىل عـــادات وتقاليـــد أهل قطر وهـــي واحدة من أهـــم أهداف 

فعاليات اليـــوم الوطني للباد.

رئيس تحرير الراية.. رسالة مهمة ملشجعي املونديال

أعـــرب عدد من مســـؤويل أقســـام الفعاليـــات الرتاثية بدرب 
الســـاعي عن ســـعادتهم باإلقبال الكبري عـــىل جميع مواقع 
الرتاث القطـــري، وإعجـــاب الجميع ســـواء األرس واألطفال أو 
الجاليـــات وضيـــوف املونديـــال بتفاصيل املـــوروث القطري 
مـــن أكات ومجســـامت شـــعبية ومابـــس تقليديـــة وألعاب 
تقليديـــة ومواقـــع تراثيـــة تحـــايك املـــايض مثـــل فعاليات 

الحـــوش واملقطـــر والخيـــام والخيالة وســـاحة العلم.
وقالـــوا إّن املـــوروث القطـــري غنـــّي يف جميـــع مكوناته 
التاريخية، ويشـــد الـــزوار والجاليـــات للتعرف عـــىل تاريخ كل 
مكان ترايث أو موروث شـــعبي، وجميعهم يقضون ســـاعات 
طوال اللتقـــاط الصور التذكاريـــة مع أماكن الـــرتاث أو التعرف 

عـــىل تاريخه من خـــال الروايـــات املحكية مـــن املختصن.

الـــرتاث والفنون تســـتهوي ضيـــوف املونديال

كان ال بـــد من العـــودة للتذكري بـــرتاث اآلباء واألجـــداد ممن خاضوا 
غـــامر البحـــر بحثـــا الـــرزق ســـمكا ولؤلؤا، حيـــث يعـــرض املتحف 
البحري بتصميامت تشـــبيهية وســـائل صيد األســـامك فيام مىض 
ومعـــدات الغوص القدمية.. فعىل صعيد وســـائل صيد األســـامك 
تطالعـــك الحظـــرة وهي فخ ينصب لألســـامك معتمـــدا عىل املد 
والجـــزر، وكذلـــك القرقـــور املصنـــوع مـــن الجريد والـــذي تدخله 
الســـمكة دون القـــدرة عـــىل الخروج منـــه، أما يف عـــدة الغوص 
فهنـــاك عدة الغيـــص التي تتكـــون من الحجـــر ومن حبـــل الزبيل، 

وكذلـــك عدة الســـيب الـــذي يســـحب الغيص من عمـــق البحر. 

املتحـــف البحري.. عـــودة إىل معـــدات الصيد 

واللؤلـــؤ قدمياً 
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

حالة الطقسأوقات الصاةعام

صحو
الفجر
04:42

الظهر
11:25

العرص
02:25

املغرب
04:45

العشاء
06:15 ° 29من الساعة 03:00 إىل 12:00

املقطراملسري قطر تقرأامليز


