
درب الساعـي

نرشة

العدد الرابع عرش - 8 ديسمرب 2022                                                          نرشة يومية تصدر عن اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة



2

زار سعادة الشيخ  الدكتور محمد بن عيد بن محمد آل ثاين وزير الدولة، سعادة السيد صالح بن غانم 

 العيل وزير الرياضة والشباب وسعادة السيد نارص بن عبدالعزيز النرص، مقر درب الساعي بأم صالل.

وقاموا برفقة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاين وزير الثقافة، بجولة يف أنحاء درب 

الساعي، حيث اطلعوا  عىل عدد من الفعاليات الرتاثية والثقافية، وتعرفوا عىل منطقة الشقب 

وسوق درب الساعي والبدع وليوان الفن والعزبة، وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة مختلفة.

الرسدالالداعم

مسؤولون يطلعون عىل فعاليات درب الساعي
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املجدميالنوخذة

 زار ســـعادة الســـيد ايغور ليفيتني مســـاعد رئيس روســـيا االتحاديـــة والوفد املرافق لـــه، اليوم، 
درب الســـاعي بأم صـــالل محمد.

واطلع ســـعادة مســـاعد رئيس روســـيا االتحاديـــة خالل جولة رفقة ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن 
بـــن حمد آل ثـــاين وزير الثقافـــة، عىل عدد مـــن الفعاليات الرتاثيـــة والثقافيـــة، املقامة يف درب 
الســـاعي مبناســـبة اليوم الوطنـــي للدولة، والذي يوافـــق الثامن عرش من ديســـمرب من كل عام، 

ويقام هـــذا العام تحت شـــعار/وحدتنا مصـــدر قوتنا/.

وتعرف ســـعادته عىل جوانـــب مختلفة من الـــرتاث القطري التـــي تضمها فعاليات البدع، وســـوق 
درب الســـاعي والعزبة واملقطر.

كام شـــاهد جوانب مـــن الفنـــون القطرية خـــالل زيارته لعـــدد من املعـــارض الفنية التـــي يضمها 
جناح /ليـــوان الفن/ يف درب الســـاعي.

مساعد رئيس روسيا االتحادية يزور درب الساعي
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الغيص

بكثـــرٍ مـــن االعتـــزاز بالقـــوات املســـلحة القطريـــة، اصطـــف 

العديـــد مـــن زوار درب الســـاعي عـــىل جانبي الطريـــق الذي 

يتوســـط الفعاليـــات، ملشـــاهدة العـــرض العســـكري الـــذي 

قدمته تشـــكيالت مثلت القوات املســـلحة القطريـــة عىل وقع 

املوســـيقى العســـكرية. الكثر مـــن األطفال تفاعلـــوا مع هذا 

الحـــدث بحامٍس بالغ، كام كانـــوا يرتدون الزي العســـكري الذي 

ميثـــل العديـــد من الوحـــدات يف القـــوات املســـلحة القطرية 

والقـــوات األمنية، وقدمـــوا التحية للتشـــكيالت املـــارة باعتزاز 

ومحبـــة، متطلعـــني ألن يكونـــوا يوماً مـــن جوارح يـــوم الفداء.

وتحتضن فعاليات درب الســـاعي، عرضاً عســـكرياً يف بعض أيام 

األســـبوع بالتزامن مـــع فعالية رفع العلم القطـــري تُقام يومياً 

عند الســـاعة السادســـة والنصف يف منتصف درب الساعي عند 

ساحة العلم.

 عسكرّي مرافق 
ٌ

عرض
لفعالية العلم..

تجسيٌد لقيم الوالء والفداء
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يف صورٍة إنســـانية فريدة، أرادت الفنانة التشـــكيلية هال الســـيد تقديم الفن التشـــكييل لزوار درب الســـاعي من 

خالل ورشـــة بعنـــوان »دور الفـــن يف تحدي املعوقـــات« مبعرض ليـــوان الفن، وتناولت الورشـــة أعـــامل الفنانة 

التشـــكيلية املكســـيكية فريدا كارلو التي تحـــدت اإلعاقة وأنجزت أعـــامالً ولوحات فنية خالـــدة، وال زالت حارضة يف 

املعارض واملتاحف.

شـــارك يف الورشـــة العديد من األطفال، الذين رســـم كٌل منهم بطريقته الخاصـــة لوحًة متثل الفنانة التشـــكيلية 

فريـــدا كارلو، مع إضفـــاء يشٍء من الـــرتاث والزي القطري عىل لباســـها وزينتها. كـــام أرادت الفنانة التشـــكيلية 

هـــال الســـيد والقامئـــون عـــىل الفعاليـــة يف درب الســـاعي تحفيز األطفـــال وتعريفهـــم مبدى أهميـــة تحدي 

العوائـــق، وتجاوز املصاعـــب، وأن تحقيق األهـــداف ال يقف أمامـــه يشء وأنه ال يشء مســـتحيل بالصرب واملثابرة 

والتحـــيل باإلميان.

إحـــدى الطفـــالت املشـــاركات يف الورشـــة، قالت إنها اكتســـبت الكثر مـــن املعلومـــات عن الفنانة املكســـيكية 

فريدا، ورســـمتها بحـــب، واضعة عىل رأســـها تـــاج نجاحها.

الفن يف تحدي اإلعاقة .. ورشة تفاعلية يف معرض ليوان الفن

السيب
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الرسدالالداعم

شـــهد مرسح درب الســـاعي إقبـــاالً كبراً مـــن املواطنني واملقيمـــني وضيوف دولـــة قطر ومشـــجعي بطولة كأس 

العـــامل مـــن مختلف الجنســـيات واألعامر، ملشـــاهدة املباريـــات عىل الشاشـــة الكبرة باســـتخدام أفضـــل التقنيات 

البرصية والســـمعية والتي توفر تجربة مميزة. ويوفر مقر درب الســـاعي، 4 شاشـــات عرض كبـــرة باملرسح الرئييس 

واســـتاد الدوحـــة والحوش وبالقرب من ســـاحة العلـــم، لعرض مباريـــات بطولـــة كأس العامل فيفا قطر2022 بشـــكل 

يومي.

يف هـــذا الصدد قال حســـني ســـبيكة من تونـــس، »جئت لقطـــر الجميلة لزيـــارة ابنتـــي، وجئنا اليوم لدرب الســـاعي، 

وأنـــا ســـعيد بوجود شاشـــات يف كل مكان ملشـــاهدة املباريـــات والتمتـــع بالجو املوجـــود«، وتابع: »أنـــا كمواطن 

عريب ومســـلم أشـــعر بالفخر واالعتـــزاز ملا قدمتـــه دولة قطر الســـتضافة كأس العـــامل 2022«.

فيـــام قـــال محمد عيل، أحد الـــزوار، إن األجـــواء يف درب الســـاعي ال مثيل لها، مشـــيداً بالفعاليـــات املقامة، ولفت 

إىل أنها تتناســـب مـــع مختلف األعامر، ملا فيها مـــن املتعة والفرح، عالوة عـــىل الفعاليات الثقافيـــة والرتاثية التي 

تـــربز عراقة دولة قطر قدميـــاً وتطورها يف الوقـــت الحايل، وأكد أن درب الســـاعي يعد املكان املثايل ملشـــاهدة 

مباريـــات كأس العامل قطـــر 2022 مع العائلة.

أجـــواء كأس العامل يف عيـــون العرب 

من زوار درب الســـاعي 
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تشـــهد فعاليـــة »النصع«  التي تقـــام ضمن احتفاالت اليـــوم الوطني بدرب الســـاعي إقباالً كبـــراً من قبل الـــزوار مبختلف أعامرهم، 

ويضـــم ميـــدان الرماية عدة أقســـام منها محـــاكاة الصيد والرمـــي بالقوس والبندقيـــة،  وقال الســـيد أحمد مبارك الكـــواري رئيس 

الفعاليـــة مـــدرب الفئات الســـنية إن املشـــاركة يف فعاليات درب الســـاعي تتيح لنـــا فرصة اكتشـــاف املواهب الوطنيـــة من النشء 

وصقـــل مهاراتهم ليكونوا يف البطوالت الرســـمية يف املســـتقبل، وأضـــاف: نحرص عىل متابعة الـــزوار خالل فعاليـــات الرماية  بحثاً 

عن أصحـــاب املواهب يف هـــذا املجال مـــن وقت مبكر.  

وأضـــاف الكواري: مازال درب الســـاعي مســـتمراً ومازلنـــا نقدم املفاجـــآت للجمهور من خـــالل الفعاليات واألنشـــطة التي تدور يف 

ميـــدان »النصـــع« ، وأشـــار إىل  أن املوقـــع الجديـــد  لفعالية النصع مميـــز  وكبر  ويســـتوعب  عدداً كبـــراً من هـــواة  الرماية، وهذا 

يســـعدنا كوننا نســـتطيع إتاحة التجربة ألكرب عدد مـــن زوار فعالية درب الســـاعي من مواطنني ومقيمني ومشـــجعني املونديال، وبنّي  

الكـــواري  أن فعالية النصع متاحة  للجامهر وتســـتقبل بشـــكل يومـــي أعداد كبرة من هواة الرماية،  مشـــراً  إىل توفـــر  أنواع  من 

الرمايـــة  مثل  القوس والســـهم  وبندقية الــــ 10  أمتار االعتياديـــة  وللكرفان أيضاً.

كـــام أكـــد الكـــواري أن  فعالية  النصـــع  تقوم عىل االعتـــزاز برياضة األجـــداد قدميًا نظـــرًا ملا توليـــه الرماية من أهميـــة يف طبيعة 

حياتهـــم آنذاك ومعيشـــتهم وتوفر الحامية ألنفســـهم، ومع مـــرور الزمن أصبحت رياضـــة الرماية ومهارة الصيد اليـــوم واحدة من 

أهـــم األلعاب الرياضية التي ســـجل مـــن خاللها العديـــد من الالعبـــني املتميزين أرقاًما قياســـية. كـــام  أوضح  الكـــواري أن فعاليات 

الرمايـــة  التـــي تقـــام حالياً بدرب الســـاعي هي عبـــارة  عـــن الرماية عـــىل األهـــداف اإللكرتونية بحيث يتـــم التصويب نحـــو الهدف، 

وتســـجل النتيجة عىل شاشـــة إلكرتونيـــة أمام الرامـــي. وكذلك الرماية بالقوس والســـهم عىل هـــدف متحرك، بحيث يقـــوم الرُماة 

بالرمايـــة عـــىل الهدف بوقـــت واحد باســـتخدام أســـهم ذات ألوان متعـــددة. باإلضافـــة إىل رماية بواســـطة أســـلحة مختلفة عىل 

شاشـــة إلكرتونيـــة بنظام املحـــاكاة، كام يُرمـــى من خالل عـــدة برامج مثل الرمايـــة عىل الطرائد بحيـــث يتم التصويب عىل الشاشـــة 

مبـــارشة، واختتـــم الكـــواري حديثـــه  بالرتحيب بالجميـــع يف هذه  الفعاليـــة  الرتاثيـــة، مؤكداً عىل أن جـــدول الفعاليات هـــذا العام 

ســـينال إعجاب الجميع.

ميدان الرماية يف درب الساعي .. فرصة الكتشاف املواهب الشابة

املجدميالنوخذة
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أقامـــت لجنـــة تنظيم اليـــوم الوطني ركناً خاصـــاً إلتاحة مســـاحة للفنانـــني القطريني لعرض لوحاتهـــم الفنية 

أو إقامـــة عروض موســـيقية خاصة يف جوانب درب الســـاعي، ومن هـــذه الفعاليات التي اســـتوقفت العديد 

مـــن الزوار هـــي فعالية الرســـم الحـــر يف الهواء الطلـــق، وهو فٌن مشـــهور لرســـم اللوحـــات الفنية يثر 

املشـــاهدين حيث يرتقبـــون نهاية اللوحة الفنية والشـــكل الذي ســـينتج عـــن الفنان يف نهايـــة العرض. 

وبهذا الصدد قالت الســـيدة نــــوف العبيديل فنانة تشـــكيلية أنها تقوم بالرســـم يف الهواء الطلق مبارشًة 

يف درب الســـاعي، كام أشـــارت إىل أنها تســـتخدم فن الباســـتيل كام تقوم برســـم لوحات بـاأللــــوان املائية 

واألكريليـــك والرصاص فضالً عن إقامتها لدورات تعليمية يف فنون الرســـم مثل الـرســــم بـالـرصــــاص وذلــــك 

فــــي مرسمها التعليمي حيث أن لــــديها شـهــــادة معتمدة دولـيــــاً فــــي الـرســــم، كام أنها تقوم بتعليم 

الزوار أساســـيات الرســـم الحر يف درب الساعي. 

وعـــن انطباع الـــزوار، قالت إنهـــا تعجب الكثريـــن بتعبراتهم يف الهواء الطلق، وأنها بـهــــذا الـنــــوع مــــن 

الـرســــم تشـــجع الـرسـامــــني مـــن زوار درب الســـاعي عىل الرســـم يف الركـــن الخـــاص بهذا الفـــن، كام أن 

الرســـامني يتلقون الـثـنــــاء مـــن الـــزوار يف الفعالية فيتشـــجعون عىل تقديـــم املزيد. كام أشـــارت إىل أن 

الكثرين يفضلون رســـومات الخيول والرتاثيات وأن هذا النوع من الرســـومات الدقيقة يســـتغرق وقــــتاً طويالً 

قد يصـــل إىل أســـبوع كامل. 

وعن أجواء درب الســـاعي قـالــــت: يجذبني الـرســــم التعبري وأحفز األرس لتعليم أبنائهـــم الفنون الجميلة، 

وتجربتـــي يف درب الســـاعي ممتعة وســـط األجواء االســـتثنائية يف الدولة مبناســـبة نجاح قطر باســـتضافة 

كأس العـــامل فيفا 2022.

الغيص

لوحات فنية ترسم أمام أعني الجمهور.. فعالية نوعية تستوقف الزوار
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السيب
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

غائم

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصالة

الفجر
04:45

الظهر
11:26

العرص
02:24

املغرب
04:46

العشاء
06:16

حالة الطقس

20 °

املقطراملرسح الرئييسالفنونمرسح الدمى


