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أكـــد أحمد خالـــد الحميدي مســـؤول فعالية الشـــقب يف درب الســـاعي، عىل نجـــاح الفعالية يف اجتـــذاب مختلف 
الفئـــات مـــن الزوار مـــن خالل الربامـــج املتنوعـــة املوجهة للـــزوار مثل عـــروض الخيـــل الرتاثية التـــي ينفذها طالب 
أكادمييـــة الشـــقب وفعالية ركوب الخيل، مشـــراً إىل اســـتغالل منظمـــي الفعاليـــة فرصة درب الســـاعي لتقديم 

خدماتهـــا لفئـــات جديدة ال تشـــارك عـــادة يف رياضات الخيـــل مثل األطفـــال أقل من أربع ســـنوات.

وأوضـــح الحميدي، أن درب الســـاعي ميثل فرصـــة لتعليم أكرب عدد ممكن مـــن أفراد املجتمع عـــىل الطرق القدمية 
لركـــوب الخيل، مضيفا »الفئـــة التي ليس لها برامج يف الشـــقب نحـــاول أن نغطيها يف أيام األعيـــاد الوطنية، مثل 
األطفال يف عمر 2 و 4 ســـنوات، حيث اســـتحدثنا لهم برامج يف درب الســـاعي للتعرف عىل الخيـــل وتعلم ركوبها«، 

كام تســـتهدف الفعالية الشـــباب األكرب ســـناً لتعلم الطريقة الصحيحة للركوب وإمســـاك الخيـــل بطريقة آمنة.

الرسدالالداعم

العروض الرتاثية تجذب الزوار
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وأشـــار إىل تعـــاون القامئني عـــىل الفعالية مـــع اللجنة املنظمـــة لفعاليات اليـــوم الوطني لتوفر مـــكان ووقت 
مالئم لشـــباب من خـــارج األكادميية للقيـــام بعروض بالســـيف والرمح عىل الخيل والتي تعد نشـــاطاً تراثيـــاً تقليدياً، 
موضحـــا أنها فرصـــة مميزة للعمـــل عن قرب وعـــىل أرض الواقع مـــام يعود عىل الشـــباب بفوائد عديـــدة. وتكمن 
أهميـــة فعالية الشـــقب فيام تشـــمله من أنشـــطة وفعاليات متنوعـــة تُريض جميـــع األذواق، مثـــل: عروض جامل 
الخيـــل وركوب الخيـــل والعربات، وكذلك العـــروض الرتاثية، وكذلـــك الفوائد العديـــدة لركوب الخيـــل لألطفال ومنها 
تعزيز ثقـــة األطفال بأنفســـهم وتقوية شـــخصياتهم، وتعويدهم عىل تجربة األشـــياء الجديـــدة واملفيدة، وهذا 

من شـــأنه أن ينفهـــم يف مختلف نواحـــي حياتهم.

وتتيـــح فعالية الشـــقب للـــزوَّار التعرف عن قـــرب عىل الرتاث القطـــري فيام يخص تربيـــة الخيل العربيـــة وترويضها 
واســـتخداماتها املتنوعـــة يف املـــايض، كـــام تهـــدف هـــذا العـــام إىل إرشاك الفئة األصغر ســـناً لركـــوب الخيل 

والتعرف عـــىل مميزات الخيـــل العربية.

مـــن جانبه قـــال حمد جـــامل الهاجري، أحد املشـــاركني يف عـــروض الخيـــل الرتاثيـــة: إن مشـــاركته يف الفعاليات 
االســـتعراضية بالخيـــول العربيـــة يف درب الســـاعي بأم صالل، تـــأيت من خالل شـــعوره باملســـؤولية للحفاظ عىل 
تـــراث اآلباء واألجـــداد، حيث تعترب الخيـــول العربية جـــزءا ال يتجزأ مـــن الرتاث القطـــري األصيل.وأوضـــح الهاجري أنه 
ميتطـــي صهوة الخيـــل بالرسج العريب وهو يرتـــدي الثوب الرتايث، ويقـــوم مع أقرانه بأداء االســـتعراضات الرتاثية 

بالخيـــل العـــريب يف صورة جميلـــة متثل أحد مالمـــح الرتاث وتعكـــس تاريخ ومجـــد دولة قطر.

بدورها قالت أم جاســـم، إنها تشـــجع ابنائها عىل ركـــوب الخيل والتقاط الصـــور التذكارية لهم عـــىل ظهور الخيل، 
موضحـــة إن فعالية الشـــقب وغرها من الفعاليـــات الرتاثية بدرب الســـاعي تربط األطفال برتاث قطـــر األصيل، فهم 

يتعرفـــون عىل تراث األجـــداد وهويتنا األصيلة.

من جانبه قال أحمد ســـليم، إن حرضوه مع أبنائه ومشـــاركتهم يف فعالية الشـــقب بدرب الســـاعي جاء لتعريفهم 
وتعليمهـــم ركـــوب الخيل ملـــا لها من فوائـــد كثرة، موضحـــا ان ركـــوب الخيل يرقـــى بالنفس وينمي مـــن قدرات 

األطفـــال من خـــالل إعطائهم الثقة بالنفس، كام يســـاعدهم عىل تحســـني مهاراتهـــم االجتامعية.

املجدميالنوخذة
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فرحـــة عارمة شـــهدتها منطقـــة فعاليات درب الســـاعي مع إطـــالق حكم مباراة الربتغـــال واملغـــرب صافرته معلناً 

فـــوز أســـود األطلـــس، والتأهل للـــدور نصف النهـــايئ يف إنجـــاٍز تاريخي للكـــرة العربيـــة واألفريقيـــة، حيث تأهل 

املغـــرب ليكـــون بذلك أول منتخـــب عريب وافريقـــي يصل لنصـــف نهايئ كأس العـــامل فيفا. 

زوار درب الســـاعي كانوا يشـــاهدون املباراة عرب الشاشـــات العمالقة التـــي تتواجد يف أرجاء الفعالية، واســـتمروا 

يف تشـــجيعهم حتـــى الدقيقـــة األخرة مـــن عمر اللقـــاء للمنتخب املغـــريب لكونـــه املنتخب الذي ال يـــزال ميثل 

العـــرب يف مونديال فيفا قطـــر 2022. أطلقت الصيحـــات وحملت أعالم املغـــرب، وحيت الجامهـــر املنتخب والعرب، 

وكان مشـــاهدة اللقاء صورة جميلـــة عن التكاتف العـــرب والوحدة العربية واإلســـالمية.

أحمـــد ، وهو مواطـــن قطـــري كان يتابع املبـــاراة، قال إن الفـــوز لنا جميعـــاً كعرب، فنحـــن جميعاً أمـــة واحدة من 

املحيـــط للخليج. أمـــا مزيونة وهي مشـــجعة موريتانية فقالـــت إن الفوز والتأهـــل يأيت تتمة ملا أنجـــزه العرب من 

خـــالل اســـتضافة املونديال ألول مرة عـــىل أرض عربية وإســـالمية يف قطر.

صدى هتافات الفرحة تجوب درب الساعي

بعد تأهل املغرب لنصف نهايئ كأس العامل 

الغيص
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نظم مركز شـــؤون املوســـيقى، التابع لوزارة الثقافة، أمســـية جديدة من أمســـيات »ثالثية العـــود«، وذلك عىل 
املرسح الرئييس يف درب الســـاعي، ضمن فعاليات اليـــوم الوطني للدولة 2022. 

وقدمـــت األمســـية أعـــذب األلحـــان، وأرق النغامت، عـــىل أوتـــار العود، وذلـــك بأنامـــل مواهب شـــابة قطرية، 
ومبصاحبـــة عازفني مـــن األوركســـرتا. وتنوعـــت املعزوفات بني العـــزف املنفرد عـــىل العود، واآلخـــر الجامعي، 
وذلـــك بصحبة األوركســـرتا، فيـــام تزينت األمســـية مبعزوفـــات عربية وعاملية شـــهرة، مـــا جعلهـــا مزيًجا بني 
املوســـيقى العربية واألخرى الغربية، األمر الذي اســـتحوذت عـــىل إثره عىل الذائقة الفنيـــة للجمهور، والذي 

أبـــدى تفاعالً كبـــراً معها. 

ومل يقـــف التفاعـــل مع األمســـية عنـــد الجمهور فقط ، بـــل تجـــاوزه إىل املزج الالفـــت بني عـــازيف العود، مع 
العزف املوســـيقي لألوركســـرتا، حيث تم تقديم ســـت مقطوعات موسيقية، عكســـت هذا املزج بني املوسيقى 
العربية ومنهـــا القطرية والخليجية، واألخـــرى الغربية، وتجىل هذا املزج يف تقديم املمقطوعة املوســـيقية 
للعمـــل الوطني »يـــا قطر أنِت الحياة«، وبني تقديم املوســـوعة الخامســـة لبيتهوفن، بجانب تقديم موســـيقى 
لونجـــا للموســـيقار الراحـــل رياض الســـنباطي، باإلضافـــة إىل تقديـــم عزف منفرد عـــىل العود، مع موســـيقى 

األوركسرتا. 

ويف هذا الســـياق، قـــدم العازف محمـــد الخزاعي أغنية »ليلـــة لو باقي ليلـــة« للفنان عبدالـــرب إدريس، بينام 
قـــدم عـــازف العود عـــي الخلـــويص مقطوعـــة »باخ«، فيـــام قدم عـــازف العـــود عبدالعزيـــز صالـــح أغنية »يا 
مســـافر وحدك« للموســـيقار محمد عبدالوهاب. ويعـــرب الفنان عبدالعزيز صالح عن مدى ســـعادته باملشـــاركة 
يف فعاليـــات اليـــوم الوطني. واصفاً هذه املشـــاركة بأنهـــا رشف كبر لـــه، وأنها واجب عىل الجميع، الســـيام 

الفنانـــني، الذين يلبـــون دامئاً نـــداء الوطن لرفع اســـمه يف مختلف املحافل، بشـــغف وتحمس شـــديدين. 

الموسيقى العالمية
على المسرح الرئيسي بدرب الساعي

السيب
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وعـــن فكـــرة »ثالثيـــة العـــود«. يحددهـــا الفنـــان عبدالعزيـــز صالـــح يف كونهـــا تقـــوم عىل املـــزج بني 
املوســـيقى العربيـــة، واألخـــرى الغربية، ومـــن خالل هذا املـــزج تم تقديم ســـت مقطوعـــات، »وتعمدنا 
أن تتناســـب االختيـــارات الجميـــع ، ولذلك تـــم تقديم عمل وطنـــي بعنوان«يا قطـــر أنِت الحيـــاة«، باإلضافة 
إىل تقديـــم عمـــل رشقـــي للموســـيقار الراحل ريـــاض الســـنباطي، فضالً عـــن تقديم عمل غـــريب، خاص 
بـ«بيتهوفنـــن«. ويعتـــرب تقديـــم ســـميفونية بيتهوفـــن الخامســـة، بأنها من األفـــكار الجديـــدة، بأن يتم 
تقدميهـــا عرب األعـــواد، »كام أدخلنـــا أبعاًدا عربيـــة بها، األمـــر الذي قدم للعمـــل لونا جديـــداً، وتعد هذه 
املـــرة الثانيـــة التي يتم تقدميه بهـــا، بعدما تم تقدميه مـــن قبل يف مرسح قطر الوطني، مســـتهدفني 
أن يكـــون هنـــاك برنامـــج أكرب النجـــاز مقطوعات تصـــل مدتها إىل مـــا يزيد عن الســـاعة والنصف ســـاعة«. 

وعن دوره يف أمســـية »ثالثيـــة العود«. يقول الفنـــان عبدالعزيز صالح: إنه قدم أغنية »يامســـافر وحدك« 
للفنـــان الراحل محمـــد عبدالوهاب. مؤكـــداً أن الرتكيز خـــالل العزف املنفـــرد تم وفق ثالثـــة معاير، وذلك 

بتقديـــم أعامل خليجيـــة ورشقية وغربية. 

ومـــن جانبـــه، يؤكد الفنـــان عي الخلـــويص حرصه عىل املشـــاركة يف فعاليـــات اليوم الوطنـــي للدولة 
2022 عـــرب أمســـية »ثالثية العـــود«، انطالقاً من أهميـــة تواجد الفنـــان يف مثل هذه الفعاليـــات، بتقديم 

األعـــامل النوعية، حباً وانتـــامًء للوطن. 

ويقـــول: إن فعاليـــة »ثالثية العود« تـــم التحضر لها منـــذ وقت طويـــل، وأنها عبارة عن مزيـــج من العمل 
العـــريب والغريب مبشـــاركة ثالثـــة أعواد مع األوركســـرتا. مؤكـــداً أنه قام بعـــزف منفرد عـــىل العود مع 
األوركســـرتا، وذلـــك بتقديـــم مقطوعـــة موســـيقيه غربيـــه ألول مرة يتـــم تقدميهـــا بآلة العـــود، وهى 

مقطوعة للموســـيقار »يوهان سباســـتيان باخ«. 

ويلفـــت إىل أن األمســـية شـــهدت أيضاً تقديـــم مقطوعات أخـــرى، حملت عناويـــن: »يا قطر أنـــت الحياة« 
و«لونقا رياض السنباطي« و«الســـمفوينه الخامسة« لبيتهوفن مبصاحبة األوركســـرتا الغربية واإليقاعات 

العربيـــة من توزيع املايســـرتو »جويفاين«. 

أمـــا الســـيد عبدالله منور، اســـتاذ العود ومدرب ثـــاليث العود، فيقول: إنه قدم مع أوركســـرتا قطر ســـتة 
عروض موســـيقية كاملة يف فعاليات درب الســـاعي، وذلك خـــالل فعاليات اليوم الوطنـــي للدولة 2022.
واصفـــاً فعاليات اليـــوم الوطني هذه الســـنة بأنها »مـــن أجمل وأكـــرب االحتفاالت التـــي أقيمت يف درب 
الســـاعي، حيث تقـــدم هذه الفعاليـــات صورة رائعة عـــن الثقافة القطريـــة والـــرتاث املجتمعي القطري 
املميـــز، خاصـــة بوجود هـــذه العـــروض املوســـيقية املهمة التي يشـــارك فيهـــا هذه الســـنة »ثاليث 
العود« ويقدمها مركز شـــؤون املوســـيقى، والـــذي يثبت مرة أخـــرى أهمية دعم الثقافة املوســـيقية 
وتشـــجيع الشـــباب القطري املوهوب إليجاد فســـحة يقدر أن يعرب فيها عن موهبته بشـــكل راق والفت«. 

ويبـــدي ســـعادته بنجاح تنظيـــم مثل هـــذه الفعاليات. معربـــاً عن أملـــه يف أن تتبعها فعاليـــات مامثلة، 
حيـــث يتعطش إليهـــا مريدي الثقافة والفن واملوســـيقى بشـــكل خـــاص يف قطر.
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الرسدالالداعم

إقبـــال جامهري كبر وبشـــكل يومي مـــن املواطنني واملقيمني والســـياح عـــىل 13 مرشوًعا من 
املشـــاريع االنتاجيـــة الوطنية »من الوطن«، وتقوم بعرض منتجاتها وســـط أجـــواء تجذب الجامهر.

وتقـــع محـــالت املشـــاريع االنتاجيـــة »من الوطـــن« يف ســـوق درب الســـاعي، الذي يعد نســـخة 
مصغرة من ســـوق واقـــف ويقع عىل مدخـــل درب الســـاعي، وتعـــرض وتبيع املنتجـــات املتنوعة 
مثل املأكوالت الشـــعبية واألطعمـــة مبذاق قطري، العطـــور، املقاهي، الهدايـــا، الحرف اليدوية 

مثل الســـدو والخـــوص والنقده وتطريز البشـــوت. 

مســـاعد مدير إدارة شـــؤون األرسة بوزارة التنميـــة االجتامعية واألرسة فاطمـــة النعيمي  قالت إن 
املشـــاركة يف فعاليات درب الســـاعي هذا العام تـــأىت يف إطار إبراز هوية »مـــن الوطن«، وهي 
الهوية الجديدة للمشـــاريع والصناعـــات بأياد قطرية، كـــام أنها تأيت بالتزامن مع اســـتضافة دولة 

قطـــر لبطولة كأس العـــامل والحضور الجامهري الكبـــر املرافق للبطولة.

إقبال عـــى املشـــاريع املنزلية  

يف درب الســـاعي 
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مـــن جانبهـــا قالـــت شـــيخة خميـــس صاحبـــة محل 

»ســـفرة األمس واليوم« للأمكوالت الشـــعبية، إنها 

تشـــارك للمرة الثانيـــة يف فعاليات درب الســـاعي، 

وأن مشـــاركتها جـــاءت عـــن طريـــق وزارة التنميـــة 

االجتامعيـــة واألرسة. وأوضحت أنهـــا تقدم مجموعة 

من املأكوالت الشـــعبية والحلويـــات التقليدية التي 

يكـــر الطلـــب عليهـــا، موضحـــة أن منتجاتهـــا تلقى 

إقباال كبـــرا ورواجا بـــني زوار درب الســـاعي.

وتشـــارك الســـيدة أم ســـعيد مبجموعـــة مـــن 

املعروضـــات املميـــزة من صناعـــة الســـدو، مؤكدة أن هـــذه الحرفـــة الرتاثية تلقـــى رواجا خـــالل اليوم 

الوطنـــي. وأشـــارت أم ســـعيد إىل أنهـــا ال تـــزال متتهن هـــذه الحرفـــة عىل الرغـــم من كرب ســـنها وأن 

هنـــاك الكثـــر مـــن األرس القطرية يطلبـــون منتجاتها التـــي تزين منازلهم، كـــام أنها تســـوق للعديد من 

املصنوعـــات األخرى.

وأوضحت مريم بوجســـوم صاحبة محـــل »دكبجة« للهدايا واألشـــغال اليدوية، أن هذه املشـــاركة األوىل 

بدرب الســـاعي، مشـــرة إىل أن هذه املشـــاركة توســـع دائرة املعـــارف والزبائن ملرشوعهـــا، وتابعت: 

»فعاليـــة ســـوق درب الســـاعي تحـــرص عـــىل إبراز 

املنتجـــات اليدويـــة لـــألرس املنتجـــة، وتقدمهـــا 

للجمهـــور بشـــكل جيد«.

بدورهـــا قالت غـــادة من محـــل »عطر امللـــوك« إن 

منتجاتهـــم تتنوع مـــا بني العطور النســـائية والبخور 

وجميـــع األمـــور املتخصصـــة بالطيبب، التـــي تصنع 

يدويـــاً وتناســـب كافـــة االذواق، موضحـــة أن هـــذه 

املشـــاركة عرفتهـــم عىل الســـوق بشـــكل أفضل.

املجدميالنوخذة
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تضـــم منطقة الســـوق يف درب الســـاعي الكثر من املحـــالت التي بيع أشـــياء مصنعة يدويا من حـــرف تراثية قدميـــة، وذلك لنقل 

الصـــورة الزائريـــن عن حياة األجـــداد وكيف كانوا يعتمدون عىل أشـــياء بســـيطة جدا يف تلبيـــة متطلبات حياتهـــم ،ومن يتجول يف 

منطقـــة الســـوق يعود به الزمـــن اىل الـــوراء ويتعايش مع األجـــواء القدمية، ومن تلك املحـــالت املوجودة يف منطقة الســـوق، 

محـــل بيع »الخـــوص«، حيث يعيـــش زوار درب الســـاعي أوقات ممتعـــة يف التعرف عىل تلـــك الحرفة القدمية وهـــي حرفة صناعة 

»الخـــوص« والتي كانت تدخل يف كثر من األشـــياء املســـتخدمة يف البيوت قدميا وتعتمد يف األســـاس عىل املواد املســـتخرجة 

من أشـــجار النخيل.

وهنـــا تقـــول لطيفة الـــدورسي صاحبة محـــل لصناعة وبيـــع الخـــوص يف درب الســـاعي أن حرفة صناعـــة الخوص هي مـــن الحرف 

القدميـــة التي توارثتها عـــن اجدادها، حيـــث كان اعتامدهم كثرا عىل الخوص يف تصنيع األشـــياء املســـتخدمة يف البيوت ومنها 

عـــىل ســـبيل املثال الـ »القفة« والتي كانت تســـتخدم يف حفـــظ األغراض املنزلية اىل جانب »ســـفرة الطعـــام« و«املهفة« وكثر 

من األشكال املســـتخدمة يف البيوت.

وأوضحـــت الـــدورسي ان الخـــوص يصنع من مـــواد النخيل الن شـــجرة النخيل هي شـــجرة مباركة وكل مافيها يســـتخدمها اإلنســـان، 

موضحـــة انهـــا تقـــوم بتنقيـــة وتنظيف الجـــزء املســـتخدم يف صناعة الخـــوص ثم تضعـــه يف املـــاء وتجففه من خـــالل تعريضه 

للشـــمس، وقد يتـــم اضافة ألـــوان لها.

وأوضحـــت ان حرفـــة صناعة الخـــوص جميعهـــا عمل يدوي ومـــن املهم تعريـــف األجيـــال الجديدة بهـــذه الحرفـــة باعتبارها حرفة 

األجداد.

وقالـــت أن وجودها يف درب الســـاعي من خـــالل محلها لبيع الخوص له عـــدة أهداف أولها تعـــرف الزائرين والزوار بهـــذا الرتاث الن 

األجيـــال الجديـــدة قد ال يعرفون شـــئ عن هـــذه الحرفة وبعضهـــم قد ال يعلم مـــا هي فوائد النخيل واألشـــياء املســـتخدمة منه، 

خاصـــة وأن بعضهم ال يعلم شـــئ عن النخيل ســـوى أنهـــا تعطينا الرطب.

الغيص

صناعة »الخوص« حرفة األجداد وتتوارثها األجيال 
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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
04:46

الظهر
11:27

العرص
02:25

املغرب
04:47

العشاء
06:17

حالة الطقس

24 °

املقطراملرسح الرئييسالفنونمرسح الدمى


