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زار كل مـــن معايل الدكتور ســـامل بن محمـــد املالك، مدير عام منظمـــة العامل اإلســـامي للرتبية والعلوم 

والثقافـــة »اإليسســـكو«، ومعـــايل الدكتـــور محمـــد ولد أعمـــر املدير العـــام للمنظمـــة العربيـــة للرتبية 

والثقافـــة والعلوم » األلكســـو«، وســـعادة الشـــيخ حمد بـــن نارص بن جاســـم آل ثاين وزيـــر الدولة،

وســـمو األمري الحســـن بن عبدالله العلوي من مملكة املغرب، وســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم آل ثاين 

رئيـــس غرفة قطر، وأعضاء مجلس الشـــورى ســـعادة الدكتـــور أحمد بن حمـــد بن أحمد آل حســـن املهندي، 

وســـعادة الســـيد بادي بـــن عيل بن محمد البادي، وســـعادة الســـيد نارص بن ســـاملني بن خالد الســـويدي، 

وســـعادة الســـيد محمد بـــن فهد بن محمد املســـلم، وســـعادة الســـيد عيل بن شـــبيب بن نـــارص العطية، 

وســـعادة السيدة شـــيخة بنت يوسف بن حســـن الجفريي، وســـعادة الســـيد عيىس بن عرار بن عيىس عيل 

الرميحي، وســـعادة الســـيد أحمد بن ســـلطان بن محمد صباح العســـريي، وســـعادة الســـيد عبدالله بن جابر 

بـــن محمد اللبده، وســـعادة الســـيد محمد بن عمـــر بن أحمد آل ســـامل املناعي،

باإلضافة إىل ســـعادة الســـيد محمد بن أحمد بن طـــوار الكواري النائـــب األول لرئيس غرفة قطـــر،  والدكتور 

ســـعد بن محمـــد الزغيبـــي مديـــر إدارة الثقافة والـــرتاث والســـياحة يف األمانـــة العامة ملجلـــس التعاون 

الخليجي، مســـاء اليـــوم فعاليات درب الســـاعي يف أم صال.

الرسدالالداعم

مسؤولون ووفود منظامت دولية يطلعون عىل فعاليات درب الساعي
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وقاموا برفقة ســـعادة الشـــيخ عبدالرحمن بـــن حمد آل ثاين وزيـــر الثقافة، بجولـــة يف الفعاليات املقامة، 
حيـــث تعرفـــوا عـــى منطقة الشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبـــدع، كـــا تابعو نـــدوة »املنظـــات من 
املحليـــة إىل العاملية« التي شـــارك بها مدير عـــام منظمة العامل اإلســـامي للرتبية والعلـــوم والثقافة 
»اإليسســـكو«، املدير العام للمنظمـــة العربية للرتبية والثقافة والعلوم » ألكســـو«، ومديـــر إدارة الثقافة 
والـــرتاث والســـياحة يف األمانـــة العامة ملجلس التعـــاون الخليجي، وتعرفـــوا من خال الجولـــة عى ليوان 

الفـــن والعزبة والرمـــي واملقطر وغريها مـــن الفعاليات واألنشـــطة املتنوعة.

من جانبه أشـــاد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم آل ثاين رئيس غرفة قطـــر باملقر الجديد لدرب الســـاعي 
يف منطقـــة أم صـــال، معربا كذلـــك عن إعجابـــه بالفعاليات واالنشـــطة املتنوعـــة والتي تعكـــس احتفالنا 
باليـــوم الوطنـــي والذي يأيت هـــذا العام تحت شـــعار »وحدتنا مصدر قوتنـــا«، ويتزامن مع اســـتضافة قطر 

ملونديـــال كأس العـــامل لكرة القدم فيفـــا قطر 2022.

واشـــاد ســـعادته بجهود وزارة الثقافـــة واللجنة املنظمـــة لفعاليات درب الســـاعي والتي تعكـــس ثقافتنا 
وتراثنـــا، وتهـــدف اىل إبراز تاريـــخ دولـــة قطر وتراثها األصيل.

املجدميالنوخذة

انطلقـــت، مســـاء اليوم، فعاليـــات ملتقى »املنظـــات من املحليـــة إىل العاملية« الـــذي تنظمـــه وزارة الثقافة عى مدى 
يومـــني، ضمـــن فعاليات درب الســـاعي، املقام تحت شـــعار »وحدتنا مصـــدر قوتنا«.

حرض امللتقى ســـعادة الشـــيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثـــاين وزير الثقافة ورئيـــس اللجنة املنظمة الحتفـــاالت اليوم الوطني، 
وعدد كبري مـــن ضيوف وزارة الثقافة، وجمهور درب الســـاعي.

ندوة للمنظامت الدولية للتعريف بجهودها 

الثقافية واإلنسانية من أستاذة عايشة 
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الغيص

كا شـــارك يف امللتقى، الذي أدارته الســـيدة مريم ياســـني الحادي مدير إدارة الثقافة والفنون، كل من ســـعادة الســـيد 
عـــيل عبدالرزاق معـــريف القائم مبهام أمـــني عام اللجنـــة الوطنية القطريـــة للرتبية والثقافـــة والعلوم، والدكتور ســـعد 
محمـــد الزغيبي مديـــر إدارة الثقافة والســـياحة واآلثار يف األمانـــة العامة ملجلس التعـــاون لدول الخليج العربية، وســـعادة 
الدكتـــور محمـــد ولد أعمر املديـــر العام للمنظمـــة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »األلكســـو«، وســـعادة الدكتور ســـامل 
بـــن محمد املالـــك مدير عـــام منظمة العـــامل اإلســـامي للرتبية والعلـــوم والثقافـــة »اإليسيســـكو«، إىل جانب مشـــاركة 
مســـجلة للســـيد صـــاح الدين زيك خالـــد، ممثل منظمـــة األمم املتحـــدة للرتبيـــة والعلم والثقافـــة »اليونســـكو« لدى دول 
الخليـــج العربية واليمن ومدير مكتب اليونســـكو بالدوحة، ورســـول ســـامادوف اختصايص برامج يف القطـــاع الثقايف مبكتب 

اليونســـكو بالدوحة.

وقدم الســـيد عـــيل عبدالرزاق معـــريف، تعريفا بأهداف ومهـــام اللجنة الوطنية القطريـــة للرتبية والثقافـــة والعلوم التي 
أنشـــئت يف 25 فربايـــر 1962م، لتســـاهم بدور فعـــال يف تحقيق أهـــداف املنظات الدولية، وتتســـق مع أهـــداف التعليم 
يف دولـــة قطـــر مـــن ناحية ومع أهـــداف اللجنة مـــن ناحية أخـــرى، وذلك من خـــال تنفيذ العديـــد من الربامـــج واملرشوعات 
واألنشـــطة يف مختلـــف املجـــاالت، وبالتعاون والتنســـيق مـــع الـــرشكاء الوطنيـــني واإلقليميـــني والدوليني من أجـــل تعزيز 

املواطنـــة، وحقوق اإلنســـان، والعدالة، والكرامة اإلنســـانية.

وأضـــاف أن اللجنة تســـعى من خـــال ذلك إىل أن تجعل مـــن عضوية دولة قطـــر يف املنظات الدولية واإلقليميـــة والعربية، 
اســـتثارا ناجحا يعـــود بالفائدة عـــى جميع أوجه النشـــاط الرتبـــوي والعلمي والثقايف بالدولة، ومســـاهمة يف مســـرية 
التنميـــة الوطنيـــة وفقـــا لرؤية قطر الوطنيـــة 2030، كـــا تقدم الدعـــم إىل األجهزة املختصـــة يف الدولة بقصـــد متكينها 
مـــن االســـتفادة إىل أقىص حد ممكن من أنشـــطة هذه املنظات، مع الســـعي إىل تلبيـــة احتياجات الوزارات واملؤسســـات 

املعنيـــة بالدولة من أنشـــطة وبرامـــج املنظات ذات العاقـــة بالرتبية والثقافـــة والعلوم.

وتحدث الدكتور ســـعد محمـــد الزغيبي، عن االســـرتاتيجية الثقافيـــة 2020 - 2030 لدول مجلس التعـــاون الخليجي، واهتامها 
باالســـتدامة والتنميـــة، مشـــريا إىل أنهـــا أولت اهتامـــا بالغا بالهويـــة الثقافيـــة الخليجية التـــي تتمتع بخصائص وســـات 
اجتاعية مشـــرتكة نتيجـــة محصلة تراكات تاريخيـــة، صاغت العقل الجمعي الخليجي، وشـــكلت تصورات الخليجيني ألنفســـهم 

ولغريهم، كا وجهت ســـلوكياتهم وعاقاتهم وأســـاليب معيشـــتهم.

بـــدوره، تطرق ســـعادة الدكتور محمد ولد أعمـــر، مدير عام »ألكســـو«، إىل اهتام خطط املنظمة باســـترشاف املســـتقبل، 
مـــع مراعـــاة أهم التغـــريات التي وقعـــت يف العـــامل العريب والعـــامل من أحـــداث دولية وصحيـــة وثقافية، ومـــن تطورات 

تكنولوجيـــة، مشـــريا إىل اهتـــام املنظمة بالتعليـــم، فهي تعمل عـــى إنتاج تصنيف عـــريب خاص بالجامعـــات العربية.

ولفـــت إىل أن هذا التصنيف ســـوف يـــرى النور قريبا، داعيـــا إىل رضورة أن يكون البيـــت هو الحاضن للمبـــدع واملبتكر العريب، 
وإعطـــاء التعليـــم حقه من حيث اإلنفـــاق واالهتام، مع إعطـــاء القدوة العربية املكانة التي تســـتحقها، ســـواء فيا يتعلق 
بالبيـــت، أو من خـــال املعلم، أو مـــن خال املنتج واملبدع، مشـــددا عى رضورة اســـترشاف املســـتقبل، والنظـــر يف أهمية 

ومكانة التعليـــم، وكذلك الثقافة، مـــا يجعلنا نحصد التطـــور والتميز«.

ومـــن جانبه، اســـتعرض ســـعادة الدكتور ســـامل بـــن محمد املالـــك، مدير عـــام »اإليسيســـكو«، اهتـــام املنظمـــة بتجديد 
السياســـات الثقافية للـــدول األعضاء يف أفق تحقيق أهـــداف التنمية املســـتدامة، مؤكدا أن املنظـــات بحاجة إىل مراجعة 

أهدافها باســـتمرار مـــن أجل التطويـــر مع إعـــادة الهيكلة، وإتاحة الفرصة للنســـاء والشـــباب.
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ولفـــت إىل أهميـــة تعزيـــز دور ريادة األعـــال يف املجـــال الثقايف لدى الشـــباب، حيث أقيمـــت حتى اآلن 27 رشكة لشـــباب 
يف عـــدد مـــن الدول اآلســـيوية، موضحا أن املنظمة تســـعى بحلول عـــام 2025 إىل أن تكون أنشـــأت 200 رشكـــة يف العامل 

اإلسامي.

وقـــال إن »اإليسيســـكو« من أكرث املنظـــات الدولية انفتاحا عى اآلخر، كا تســـترشف املســـتقبل، ويف هذا الصدد أنشـــأت 
مركـــز االســـترشاف االســـرتاتيجي ضمـــن العديـــد مـــن املرشوعات التـــي تجعلنـــا نتكلم بلغـــة املســـتقبل، فضا عـــن أهمية 
االســـتثار يف العلـــوم والتكنولوجيـــا وكذلـــك علـــوم الفضـــاء، باعتبارها أحد أهـــم علوم املســـتقبل، حيث بينت الدراســـات 
الحديثـــة أن مـــا يُنفـــق عى الصناعـــات الفضائيـــة ســـنويا يتجـــاوز 300 بليـــون دوالر، ويتوقـــع أن يرتفع االســـتثار يف عام 
2040 إىل 3 تريليونـــات دوالر، وهنـــاك أقـــل مـــن 20 دولة فقط من الـــدول األعضـــاء يف املنظمة التي لها اســـتثارات يف 
علـــوم الفضاء، ما ســـيخلق فجوة كبـــرية تُدخل بعض الـــدول يف أمية الفضـــاء، الفتـــا إىل أن املنظمة وقعـــت اتفاقية مع 
وكالـــة الفضاء األمريكية لتدريب الشـــباب من العامل اإلســـامي يف هـــذا املجال، قائـــا: طموحنا أن نطلق قمر اإليسيســـكو 

الصناعـــي لخدمة الثقافـــة والتعليم.

كا أشـــار إىل اهتـــام املنظمة بالحـــوار الحضاري، فجرى إنشـــاء املراكـــز املتخصصة، مثل مركـــز الحوار الحضـــاري، مؤكدا 
يف ختـــام كلمتـــه أن دولة قطر قدمـــت منوذجا لانفتـــاح والتنوع الثقـــايف يف اســـتضافة بطولة كأس العـــامل، حيث نجحت 

باقتـــدار يف تقديم الثقافة اإلســـامية.

ويف مداخلة مســـجلة بالفيديو للســـيد صـــاح خالد، ممثل اليونســـكو لدول الخليج واليمـــن ومدير مكتب اليونســـكو بالدوحة، 
أشـــاد فيها بجهـــود وزارة الثقافة القطريـــة، ممثلـــة باللجنة املنظمة الحتفـــاالت اليوم الوطنـــي لربنامج الفعاليـــات الزاخر 
بالعديـــد من األنشـــطة الثقافيـــة والرتاثية يف درب الســـاعي، ما يقدم رســـائل إنســـانية وحضارية تعزز الحـــوار والتقارب بني 
الشـــعوب والثقافـــات يف جميع أنحـــاء العامل، مشـــريا إىل أن جميع هـــذه القيم هـــي يف صميم مبادئ وأســـس منظمة 

اليونســـكو التي تأسســـت بهـــدف تعزيز مبادئ الســـام الدائم عرب مجـــاالت عملها الرئيســـية، وهي التعليـــم والثقافة.

وذكـــر ممثل اليونســـكو لـــدى دول الخليج واليمـــن أن منظمة اليونســـكو تحتفي بالتنوع الثقـــايف من أجل الحـــوار والتنمية، 
مؤكـــدا دور الثقافـــة يف بناء الجســـور بني مختلف الثقافـــات واملجتمعات، كـــا أن للرياضـــة دورا محوريـــا يف تعزيز التنوع 

والحـــوار والتفاهم اإلنســـاين والحضاري.

وتابـــع »تؤمن اليونســـكو بأن الرياضة وســـيلة قوية لإلدماج االجتاعي واملســـاواة بني الجنســـني ومتكني الشـــباب. ولعل ما 
نشـــهده حاليـــا هو الســـياق األمثل إللقـــاء الضوء عى الرياضـــة ودورهـــا، تزامنا مع احتضـــان دولة قطر بطولـــة كأس العامل 
FIFA قطـــر 2022، مؤكـــدا أن دولـــة قطر أثبتت من خال اســـتضافتها البطولة اســـتثار هـــذا الحدث العاملـــي الضخم، من أجل 
تعزيـــز قيم املســـاواة والتســـامح وقبول اآلخـــر، من خال تعزيـــز االندمـــاج، وتكريس بيئـــة مجتمعية تعددية آمنـــة خالية من 
مظاهـــر الكراهيـــة والتعصـــب والتمييز العنـــري، وهو ما يتوافـــق مع قيـــم ومبادئ منظمـــة اليونســـكو ومنظمة األمم 

املتحدة.

كا تحدث الســـيد رســـول ســـامادوف عـــن أهداف اليونســـكو يف تعزيـــز الحـــوار الثقايف عامليـــا، مشـــيدا يف الوقت ذاته 
باســـتضافة دولـــة قطر بطولـــة كأس العـــامل FIFA قطـــر 2022، حيث قدمت منوذجـــا للتنـــوع الثقايف والحـــوار الحضاري.

هذا وسوف يبحث ملتقى املنظات غدا يف الجلسة الثانية آليات التعاون والتجسري بني الثقافات لتحقيق التفاهم.

السيب
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عـــى مقربة مـــن املمر الرئييس يف درب الســـاعي، وجـــد الفنان فهد املعاضيد فســـحة إلبـــراز ما يتمتع 

به من موهبة فنية، فرســـم بألوان فرشـــاته رســـوما زاهية تجســـد جانبا مـــن البيئة القطريـــة الفطرية.

عى الواجهة الرئيســـية أطل رســـم للحصان القطري ذائع الصيت »مروان الشـــقب« بجالـــه املتوارث، لكن 

الفنـــان املعاضيد مل يكتـــف باأللوان الحقيقية للخيل بل رســـم حصانني آخرين باللونني األخـــرض واألزرق قائاً 

إنـــه أراد اســـتفزاز الجمهور بهذيـــن اللونني ضمن جوانب من املدرســـة االنطباعية وتقديـــم يشء مختلف، 

ومل يكتـــف الفنـــان فهد املعاضيد برســـمه للخيـــول بل أضاف إىل جانبها رســـاً لشـــجرة الســـمر بأفرعها 

وأطيافهـــا التـــي تنرش البهجة، فضا عن رســـمة للروضة القطرية وفيها شـــجرة الســـدر إضافـــة إىل غدير 

مـــاء يف تصوير ألجمل أشـــهر الســـنة والربيع القطري خصوصـــا يف املناطق الشـــالية من الباد.

وحـــول أبرز ما شـــّد جمهـــور درب بالســـاعي للرســـومات قال الفنـــان فهد املعاضيـــد: إن قيامه بالرســـم 

املبـــارش أمـــام الجمهـــور كان له أصداء كبـــرية أمام الجمهـــور وتحديدا مـــن األطفال، ولذا تابـــع الجمهور 

بشـــغف اكتال اللوحـــات الفنية التي ســـتبقى أمـــام زوار درب الســـاعي يف مقره الجديـــد والدائم.

الفنان فهد المعاضيد..
إبداع في الهواء الطلق
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يف ركـــن مبـــادرة »قطر تقـــرأ« ضمـــن فعاليـــات درب الســـاعي، والذي تتـــوزع عـــى جنباته كتب 

األطفـــال، يتحلّق أطفـــال من أعار مختلفة حـــول الكاتبة والقاصـــة هالة أبو أســـعد املختصة بأدب 

الطفـــل، وتجدهـــم منجذبـــني لها وهـــي تروي لهـــم إحـــدى »حكايا إنجـــي« التي حملـــت عنوان 

»جـــدو عادل نيس طريـــق البيت«، واملعـــززة بالصور التفاعليـــة التي تحيك قصـــة إنجي مع جدها 

املريض بالزهامير ما يتســـبب بنســـيانه الطريـــق إىل منزله.

روايـــة القصة بطريقـــة تفاعلية من قبـــل الكاتبة هالـــة، جعلت األطفـــال يحاولون اســـتخاص العرب 

من القصة للرّد عى أســـئلتها، فمن مســـاعدة إنجي لجدها اســـتنتجت الطفلـــة روز أن الصغار يجب 

أن ميـــدوا يد العون للكبـــار يف كل يشء، أما لينا، فقـــد رأت أن إنجي لديها الصرب وحّب املســـاعدة 

واحـــرتام اآلخرين، وهذا ما يجـــب أن يتحّى به جميـــع األطفال.

»قطر تقرأ«.. تعزيز القيم اإلنسانية

من خالل القراءة والقصص التفاعلية

الرسدالالداعم
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يف أمســـية فنية ســـاحرة عى مرسح نغـــم يف درب الســـاعي، تألقت كل مـــن املغنيتني يرسا وأنـــوار إىل جانب 

الفنان هاشـــم اليافعي، بأداء العديـــد من األغنيات التي تفاعـــل معها زوار وضيوف فعاليات درب الســـاعي ضمن 

احتفـــاالت اليوم الوطنـــي لدولة قطر.

الفنانـــون الثاثـــة أدوا العديد مـــن األغاين الوطنيـــة والطربية مـــا جعل ليلة الحفـــل واحدة من أجمـــل ليايل درب 

الســـاعي بل ليـــايل الدوحة التي تســـتضيف آالف الـــزوار الذيـــن قصدوها لحضـــور كأس العامل، حيث أبـــدى الزوار 

إعجابهم باألمســـية.

حضـــور الحفلة أكـــدوا أن األمســـية الفنية أضفـــت الكثري من البهجـــة عى فعاليـــات درب الســـاعي، وحملت بعض 

األغنيـــات املقّدمـــة إرث وتراث قطـــر وهويتها الوطنيـــة ما أضفى عليها بعـــدا ثقافيا مهـــا، إىل جانب األغاين 

الطربيـــة التي أمتعت الضيـــوف والحضور

أمسية غنائية تتغّنى بحب الوطن عىل مرسح درب الساعي 

املجدميالنوخذة
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صور من درب الساعي

الغيص
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صور من درب الساعي

السيب
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو إىل 
غائم جزئيا

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصاة

الفجر
04:48

الظهر
11:28

العر
02:26

املغرب
04:47

العشاء
06:17

حالة الطقس

25 °

املقطراملرسح الرئييسالفنونمرسح الدمى


