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الرسدالالداعم

زار كٌل مـــن ســـعادة الدكتـــور عبداللـــه بـــن عبدالعزيـــز بـــن تـــريك 
الســـبيعي وزيـــر البلديـــة، وســـعادة الســـيد حمد بن نارص املســـند 
رئيس هيئـــة الرقابة اإلدارية والشـــفافية، وســـعادة الدكتور محمد 
عبـــد الرحيم كافـــود، مســـاء أمس مقـــر درب الســـاعي بـــأم صالل 
برفقة ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بـــن حمد آل ثاين وزيـــر الثقافة، 
حيث اطلعوا عـــى عدد من الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافية وتعرفوا 
عـــى منطقـــة الشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبـــدع والعزبة، و 

»ليـــوان الفـــن«، وفعاليـــات وزارة البيئة والتغـــّر املناخي.

وزير البلدية ورئيس الرقابة اإلدارية والشـــفافية 

وكافود يزورون درب الساعي

اســـتضافت فعاليـــة » ليـــوان الفـــن » التي تقـــام ضمن احتفـــاالت اليوم 
الوطنـــي بدرب الســـاعي أمـــس مجموعة مـــن الفنانني أصحـــاب االعامل 
املعروضـــة يف قســـم الفنـــون املختلفة، وأجرى ســـعادة الشـــيخ عبد 
الرحمن بـــن حمد آل ثاين وزيـــر الثقافة رئيس اللجنـــة املنظمة الحتفاالت 
اليـــوم الوطنـــي جولة يف املعـــرض، حيث اســـتمع ســـعادته  إىل رشح 
مفصـــل مـــن الفنانني عـــن محتـــوى اللوحـــات والتحـــف الخزفيـــة والخط 

العـــريب والزخرفة اإلســـالمية.
وأبـــدى الفنان حميـــد عبدالله القحطاين  ســـعادته باملشـــاركة  بأعامله  
يف هـــذه النســـخة من احتفـــاالت اليـــوم الوطني، وقـــال يف ترصيحات 
صحفية  أن مشـــاركته تتمثـــل يف إقامة ورش لتعليم فن تشـــكيل الخزف 
إىل جانـــب األعـــامل الفنيـــة الســـابقة املعروضـــة يف قســـم الفنـــون 
املختلفـــة والتـــي ترمـــز إىل الثقافة القطريـــة واإلســـالمية، وأضاف أنه 
ســـيقدم 4 ورش عمـــل خـــالل احتفـــاالت اليـــوم الوطني بدرب الســـاعي 
، موضحـــاً أن التســـجيل للحضـــور متاح عـــى املوقع اإللكـــرتوين لوزارة 
الثقافة  قســـم الفنـــون البرصية للراغبني بالحضور، وأشـــار إىل أن اإلقبال 
عى الـــورش فـــاق كل التوقعـــات، حيـــث أقـــدم الكثر مـــن املواطنني 
واملقيمـــني عـــى التســـجيل لحضور الـــورش الخاصـــة بتشـــكيل الخزف، 
وهذا يدل عى االهتامم الواســـع بهـــذا الجانب من الفـــن الذي يعد إرث 
عريب وإســـالمي، كون الخزف كان أداة اســـتخدام يوميـــة يف كل منزل، 
من ثم توســـع هذا املجال إىل أن شـــمل صناعة التحـــف واللوحات الفنية 

التي ترمـــز لثقافات وهويّات الشـــعوب، وبـــنّي القحطاين أن املشـــاركة 
يف تشـــكيل الخزف عى  الدوالب الـــدوار متاحة للجميع، وبشـــكل يومي  
منـــذ الســـاعة الثالثة عرصا وحتـــى نهاية اليـــوم، حيث تقـــام ورش عمل 

روتينية لزوار درب الســـاعي.
ويف ختـــام حديثه دعا  الفنان القحطاين  جميع الـــزوار  إىل زيارة فعالية 
ليوان الفـــن للتعرف عى أنواع الفنـــون وتجربة فن تشـــكيل الخزف الذي 

تحول مـــن صناعة  إىل فن يحظـــى باهتامم فئة كبـــرة  من الناس .
الجديـــر بالذكـــر أن فعالية ليوان الفن  تشـــمل العديد من األقســـام منها 
الطوابـــع والعمـــالت ومعـــرض الفنون املختلفـــة وقســـم ورش العمل ، 
ويتضمـــن برنامجه خـــالل احتفاالت اليـــوم الوطني بدرب الســـاعي العديد 
مـــن الـــورش  مثـــل محـــاكاة الطبيعـــة بالقالـــب الطباعي، وورشـــة من 
الـــرتاث الفني املعـــارص بأســـلوب تجريدي مســـتوحاه من نباتـــات البيئة 
القطريـــة ، وورشـــة تعلم رســـم الشـــخصيات بطريقة كرتونية ، وورشـــة 
لرســـم وحـــدات زخرفية تجريدية عى جســـم الجمـــل باأللوان  ، وورشـــة 
للوحات مســـتوحاة مـــن داخل البيـــت القطـــري بالطباعـــة »الجالتينية« ، 
باإلضافـــة  إىل  ورشـــة تناغم الحـــروف العربية مع األلوان لتشـــكيل لوحة 
فنية، وورشـــة للتعرف عى صناعة أكـــواب بالـــدوالب الكهربايئ وكيفية 
تلوينها، وورشـــة تراث فني معارص بأســـلوب تجريـــدي بطريقة »الكوالج 
»، وورشـــة للوحة تجســـد نســـاء مـــن املـــايض والوحـــدات الزخرفية من 

املالبـــس الرتاثيـــة بطريقة طباعـــة »املونوبرنت«.

وزير الثقافة يطلع عىل األعامل الفنية يف » ليوان الفن » بدرب الساعي
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املجدميالنوخذة

ندوة تناقش دور املرأة وإنجازاتها يف املجتمع القطري

شـــهدت فعاليـــات درب الســـاعي إقامة نـــدوة جديـــدة بعنوان 

»املـــرأة القطريـــة.. أدوار وإنجازات كبـــرة يف املجتمع«، وذلك 

ضمن فعاليـــات اليوم الوطنـــي للدولة 2022، شـــاركت فيها كل 

مـــن الدكتورة عائشـــة املناعـــي، مديـــرة مركز محمـــد بن حمد 

آل ثـــاين إلســـهامات املســـلمني يف الحضارة بكلية الدراســـات 

اإلســـامية يف جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة، والدكتورة عائشـــة 

جاســـم الكواري، املدير العـــام للملتقى القطـــري للمؤلفني، 

واإلعامية حصة الســـويدي، وأدارها اإلعامي أحمد الســـويدي.

وأكدت املشـــاركات يف الندوة أن املـــرأة القطرية حققت إنجازات  

عديـــدة يف مختلف املجـــاالت، وذلـــك بفضل ما تحظـــى به من 

اهتـــامم وتقديـــر من جانـــب الدولـــة، األمر الـــذي يدفعها إىل 

مزيد مـــن العطاء لخدمـــة الوطن.

وبدورهـــا، تناولـــت د.عائشـــة املناعـــي دور املـــرأة القطرية 

خال الفـــرة األخـــرة وإســـهاماتها املتعـــددة ومـــا تتميز به 

من اعتـــزاز بثقافتها اإلســـامية، مـــع انفتاح عـــىل كل الثقافات 

األخرى، وبالوقت نفســـه متســـكها بالعادات والتقاليد الراســـخة 

يف املجتمع وســـعيها إىل تربيـــة أبنائها، وفق هـــذه الصورة، 

وقالـــت: إن املرأة ومنـــذ زمن بعيـــد أصبحت جنبـــاً إىل جنب مع 

الرجـــل القطري، ومل تتطـــور مبفردها ولكنها تطـــورت مع أخيها 

الرجـــل، وأنهام يســـران معـــاً قدما من أجـــل البنـــاء والتفاين 

لخدمـــة الوطن.

وتابعت: إن املرأة تســـر نحـــو طريقها الصحيح للبنـــاء والعطاء 

بطريقة مدروســـة، تحافظ فيها عـــىل هويتهـــا وقيمها، فضاً 

عـــن انفتاحهـــا عىل اآلخـــر بصـــورة واعيـــة، دون االنجـــرار إىل 

الدعوات الهدامـــة لألرسة.

وعن كيفيـــة تحصني املـــرأة القطريـــة لنفســـها والحافظ عىل 

تراثهـــا وثقافتها. أكدت د.عائشـــة املناعي أن املـــرأة القطرية 

تتحصـــن  بالديـــن، بعيـــداً عن التشـــدد، ومـــع االلتـــزام بالقيم 

والعـــادات، بااإلضافـــة إىل احـــرام ثقافـــات الغـــر والتعايش 

الســـلمي واحرام اآلخـــر ومعتقداتهـــم وهو مـــا تحققه دولة 

قطـــر مثمنـــًة وصول املـــرأة إىل كافـــة املجاالت.

أما د.عائشـــة الكـــواري فقالـــت : إننـــا محظوظات وقـــد حصلنا 

عىل الحقوق بـــدون مجاهدة عىل خـــاف غرنا، فحـــق التعليم 

والعمـــل واملـــراث مكفول للجميـــع وفق الرشيعة االســـامية 

والواقـــع يثبت وجـــود املرأة يف كافـــة مجاالت الحياة وتســـر 

جنبـــاً اىل جنب مـــع أخيها الرجـــل لتحقبق رؤية قطـــر 2030.

وأضافـــت أن املـــرأة تســـاهم بشـــكل إيجـــايب يف تحقيـــق 

االســـراتيجية الوطنيـــة والتي يتشـــارك الجميع مســـؤوليتها، 

وأيدت ما ذكرته د.عائشـــة املناعـــي من اعتزاز املـــرأة القطرية 

بهويتهـــا وتراثهـــا، وأنها دامئـــا تصطحب هويتهـــا معها أينام 

كانت.

وتابعـــت: إن هنـــاك قطريـــات أثبـــن نجاحهن يف داخـــل وخارج 

الدولة، مـــع اعتزازهن بهويتهـــن، الفتة إىل وجـــود كاتبات لهن 

دور كبـــر يف نقـــل الثقافـــة القطريـــة إىل اآلخر عـــرب الرواية 

القطريـــة وغرها مـــن أعـــامل أدبية. وحـــول رؤيتهـــا القتحام 

املرأة مجـــال الثقافة، قالـــت:إن وصول املـــرأة القطرية للمجال 

الثقـــايف واضح للعنـــان، ما يعكـــس رشاكتها يف بنـــاء الوطن، 

وأنها تســـر بخطـــى متوازية مـــع الرجـــل تجاه خدمـــة الوطن، 

انطاقاً مـــن أن املثقـــف هو مـــرآة املجتمع.

وبدورهـــا،  قالـــت اإلعامية حصـــة الســـويدي: إنهـــا كمثقفة 

قطريـــة لديهـــا مـــوروث قطـــري تعتـــز بـــه، وأنها عـــىل هذا 

األســـاس تأســـس فكرها ومعتقداتهـــا. الفتة إىل أنهـــا تحمل 

الثقافـــة املحلية بانفتـــاح عىل العـــامل اآلخر لخدمـــة ما تقوم 

به من ريـــادة ألعامل، باإلضافـــة إىل الثقافة واإلعـــام. وأضافت 

أن هناك متســـك للمرأة القطرية بجذورها الراســـخة، واملتمثلة 

يف الدين اإلســـامي، وهـــو أمر متجـــذر يف املجتمـــع، وأنها 

متثـــل وطنها أجمـــل متثيـــل إلميانها بـــكل خطوة تقـــوم بها 

تجـــاه وطنها ما يعنـــي أن هناك اهتامم باملـــرأة. وحول رؤيتها 

للحداثة واملعارصة بالنســـبة للمرأة القطريـــة، أكدت أن املثقفة 

القطريـــة مع حفاظها عـــىل أصالتها وخصوصيتهـــا، فهي تنفتح 

عـــىل الثقافات األخـــرى، وتأخـــذ بحداثـــة العرص، مـــا يعني أن 

املـــرأة القطرية كمثقفة تجمـــع بني عنرصي األصالـــة والحداثة.
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الغيص

شـــهدت فعاليـــة الروضة التابعـــة لـــوزارة البيئة والتغـــر املناخي بدرب الســـاعي، مشـــاركه كبـــرة من قبـــل الجمهور 
ومشـــجعي الفـــرق املشـــاركة يف البطولة، حيث شـــملت الفعاليات وألول مره عـــرض فيلم وثائقي يحمل اســـم » عودة 
املهـــا« كام نُظَِّمت جولة  لزوار درب الســـاعي يف أقســـام الروضة ومشـــاهدة املها عى الطبيعة، وقـــام الزوار بزراعة 

شـــتالت برية » غـــاف وقرط » مع وضع شـــارة تحمل اســـم الزائر الذي زرع الشـــتلة، ومســـابقة جولة وصـــورة للزوار .
هـــذا وتســـتمر املســـابقات الرتفيهية الثقافيـــة البيئية والـــورش التثقيفيـــة طوال فـــرتة فعاليات درب الســـاعي وذلك 
بهـــدف نـــر الثقافة البيئية وزيـــادة الوعي البيئـــي لدى الزوار وتدعـــو الوزارة الجمهـــور لزيارة جناح الـــوزارة يف درب 

الســـاعي والتعـــرف عى أبـــرز املناطق الســـياحية البيئية بدولـــة قطر والتنـــوع الحيوي الـــذي تتمتع به.

فعاليات بيئية مميزة بدرب الساعي

يشـــارك النـــادي العلمي القطـــري يف فعاليـــات درب الســـاعي املقامـــة مبناســـبة اليوم الوطنـــي للدولة عـــر تقديم 
مجموعة مـــن العـــروض العلميـــة التفاعلية.

وقـــال الشـــيخ عيل بن ســـلامن آل ثاين املديـــر اإلداري للنادي العلمـــي القطري، إن النـــادي العلمي يقـــدم بالتعاون مع 
وزارة البيئـــة والتغـــر املناخي، مجموعة مـــن العروض والتجارب التـــي تجمع بني التعلـــم واملرح، مثل عـــروض الثلج الجاف، 
ومدفـــع الهواء، وعـــروض النيرتوجني الســـائل، وبعض العـــروض الخاصة مبثلث االشـــتعال، إىل جانب مســـابقات ثقافية ذات 

طابـــع علمي لقيت تفاعال واستحســـانا مـــن الجمهور.
وأضـــاف الشـــيخ عيل بن ســـلامن آل ثاين، أن مناســـبة اليوم الوطنـــي وإحياءهـــا يف درب الســـاعي أو يف مختلف األماكن 
بالدولـــة، هو إحياء لذكرى تأســـيس دولة قطر عى يد املؤســـس الشـــيخ جاســـم بن محمد بـــن ثاين طيب الله ثـــراه، الذي 
أرىس قواعـــد دولة قطر الحديثة، مشـــددا عـــى أن اليوم الوطني للدولة ميثـــل فرصة للتعريف بأعامل املؤسســـني الذين 
تحملـــوا الصعاب ودفعـــوا مثناً غاليـــاً لتحقيق وحدة أمتهـــم واالحتفاء بذكراهم، مثلـــام يؤكد عى هوية الدولـــة وتاريخها، 
كام يجســـد املثـــل واآلمال التـــي أقيمت عليهـــا الدولة، باإلضافـــة إىل تعزيز الـــوالء والتكاتـــف والوحدة واالعتـــزاز بالهوية 

الوطنية القطرية.

النادي العلمي.. مشاركة فعالة
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السيب

يبـــدع العـــازف عمـــر رشارة مقاطع موســـيقية مميزة بآلة التشـــيلو 
فيشـــد من خاللهـــا انتبـــاه زوار درب الســـاعي، ويضيـــف إىل املكان 
ســـحراً فوق ســـحر الرتاث واألضواء الخافتة التي زينـــت الدرب بعناية. 
ويقدم العـــازف رشارة عـــرات املعزوفات الكالســـيكية والرقية، 
كـــام يقـــدم أغاين قطريـــة وطنيـــة وتراثيـــة بحرفية عاليـــة تنم عن 
شـــخص عاشـــق للموســـيقى، لكن ما ال يعرفه جمهور درب الساعي 
أن 25 ســـنة من االرتباط بآلة التشـــيللو شـــّكل هذا الفـــارق يف اللحن 
باإلضافـــة إىل كون العـــازف ابناً لعائلة كان األب فيها واألم أســـتاذين 

يف مجال املوســـيقى.
جدير بالذكـــر أن العازفـــني املنفردين يف درب الســـاعي لهذا العام 
كانـــوا مببـــادرة قيّمة مـــن مركز شـــؤون املوســـيقى، والذي حقق 
نجاحـــاً كبـــراً يف وضع ألحـــان األغاين الوطنيـــة والرتاثيـــة القطرية 
يف متنـــاول الزائـــر بشـــكل يومـــي جميـــل مـــا حقـــق إضافة عى 

املســـتوى الفنـــي لفعاليات درب الســـاعي هـــذا العام.

عازف التشـــيللو.. قصة عشـــق يف درب الساعي

»قطر تقرأ« مقصد حيوي للرباعم يف درب الساعي

أكـــدت رجـــاء دردور منســـقة فعاليات قطر تقرأ بدرب الســـاعي أن مشـــاركتهم تأيت بهدف تشـــجيع األطفـــال يف قطر عى 
القـــراءة من خـــالل األنشـــطة التفاعلية التـــي تحفز األطفال عـــى القـــراءة والكتابة وتنمـــي فيهم الحرص عـــى املعرفة 
واإلطـــالع وتطويـــر القدرات، ومـــن ضمنها معرض قصـــص األطفال الذي يشـــمل كتبًا عن دولـــة قطر واليـــوم الوطني وكأس 
العـــامل. وأوضحـــت دردور أن املســـاحة الخاصـــة بهم يف درب الســـاعي تلقـــى تفاعالً كبراً مـــن قبل األطفـــال، حيث تحرص 
األهـــايل عـــى إرشاك األطفال يف الرامج الخاصة بقطر تقرأ، ليســـتمتعوا باملبـــادرة الرامية إىل إحـــداث انتقال نوعي يزيد 
الوعـــي بأهمية القـــراءة، ويعزز اإلقبال عليهـــا بني جميع أفـــراد املجتمع يف دولة قطر، ال ســـيّام فئة األطفال والشـــباب، 
كذلـــك فإن للفنـــون أيًضا حصة مهمة يف هـــذا الجناح، حيث يقوم األطفال باملشـــاركة يف الرســـم عى الجـــدران باإلضافة 
إىل املســـاحة التـــي يقومون فيها برســـم قصـــص خاصة بهم عـــى لوحات كبـــرة، وقالت: منتلـــك عدة برامج تســـتهدف 
املجتمـــع من ضمنهـــا برنامج القراءة للعائلـــة كام أن لدينا العديـــد من الكتب التي لهـــا عالقة مبوضوع درب الســـاعي، حيث 

تعزيـــز قيمة الوالء واإلنتـــامء للوطن.
وبدورهـــم أكد الزوار مـــن أولياء األمـــور والطالب عى اســـتمتاعهم بالفعاليات املتنوعـــة املقدمة يف جنـــاح »قطر تقرأ« 
بدرب الســـاعي، مشـــرين إىل أن هذا الجناح مـــن أغنى األجنحة املقامة بدرب الســـاعي مبـــا يقدمه من فعاليـــات متنوعة، 
مؤكديـــن أن تلك الفعاليـــات تعمل عى تأصيل الهويـــة الثقافية لدى األطفـــال، ليزداد حب الوطـــن يف قلوبهم، كام تقوم 
بـــدور تعريفي مهم بكل املبـــادرة عموماً ومســـاهمتها الجليلة يف رفعة الوطـــن وعملية التنميـــة الثقافية ودورها يف 

جذب املجتمع للكتـــاب، وتعويد األطفال عـــى القراءة.
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

حالة الطقسأوقات الصالةعام

صحو
الفجر
04:42

الظهر
11:25

العرص
02:25

املغرب
04:45

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

الفنونمرسح الدمى املقطراملرسح الرئييس


