
درب الساعـي

نرشة

العدد العرشون - 14 ديسمرب 2022                                                          نرشة يومية تصدر عن اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة



2

ـــن  ـــز ب ـــيخ عبدالعزي ـــعادة الش ـــورى، وس ـــس الش ـــس مجل ـــم رئي ـــه الغان ـــن عبدالل ـــن ب ـــعادة حس ـــن س زار كل م

ـــورى  ـــس الش ـــو مجل ـــي عض ـــد الهتم ـــن احم ـــي ب ـــن هتم ـــد ب ـــيد احم ـــعادة الس ـــاين، وس ـــن آل ث عبدالرحم

وســـعادة الدكتـــور أحمـــد بـــن نـــارص بـــن إبراهيـــم الفضالـــه األمـــن العـــام ملجلـــس الشـــورى، ، مســـاء 

ـــر  ـــاين وزي ـــد آل ث ـــن حم ـــن ب ـــد الرحم ـــيخ عب ـــعادة الش ـــة س ـــال، برفق ـــاعي يف أم ص ـــر درب الس ـــس مق أم

ـــة. ـــة والثقافي ـــات الرتاثي ـــن الفعالي ـــدد م ـــى ع ـــوا ع ـــث اطلع ـــة، حي الثقاف

وتعرفـــوا  مـــن خـــال جولـــة بـــدرب الســـاعي، عـــى منطقـــة الشـــقب وســـوق درب الســـاعي 

 والبـــدع والعزبـــة واملقطـــر، وليـــوان الفـــن، وغريهـــا مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة املتنوعـــة. 

ــورى، أن درب  ــس الشـ ــام مجلـ ــن عـ ــة أمـ ــارص الفضالـ ــن نـ ــد بـ ــور أحمـ ــعادة الدكتـ ــد سـ ــه أكـ ــن جانبـ ومـ

ـــي  ـــات الت ـــر الفعالي ـــة ع ـــة الوطني ـــز الهوي ـــة وتعزي ـــة األصيل ـــة القطري ـــراز الثقاف ـــهم يف إب ـــاعي يس الس

تقـــام خالهـــا كل عـــام.

ـــاالت  ـــة الحتف ـــة املنظم ـــا اللجن ـــوم به ـــي تق ـــود الت ـــورى، بالجه ـــس الش ـــام مجل ـــن ع ـــعادة أم ـــاد س وأش

ـــر. ـــة قط ـــة لدول ـــورة املرشق ـــراز الص ـــة وإب ـــم الوطني ـــز القي ـــم يف تعزي ـــا امله ـــي، ودوره ـــوم الوطن الي

رئيس مجلس الشورى ومسؤولون يف زيارة لدرب الساعي 
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مـــا يزال درب الســـاعي يجتذب املزيـــد من الزوار رغـــم ميض عرشين يوما عـــى انطاقه يف مقـــره الجديد يف أم 

صـــال عيل قـــرب الدوحة، درب عام 2022 شـــكل عامـــًة فارقًة يف احتفاالت البـــاد باليوم الوطنـــي، وذلك من خال 

فعالياتـــه وأنشـــطته وبرامجـــه املنوعة التي تحظـــى بإقبال واســـع من جميع رشائـــح املجتمع مـــن املواطنن أو 

املقيمـــن، خاصـــًة أنه يحايك يف التصميـــم املدينة القطريـــة القدمية، ليقـــدم تظاهرة ثقافيـــة وتراثية مبعناها 

الشـــامل تخاطب كل الفئات، وهو مقســـم إىل عـــدٍد من املناطق التي تجســـد حياة القطرين قدميًـــا، ويهدُف إىل 

ربـــط النشء الجديد بالـــرتاث الوطني للدولـــة وإرِث األجداد.

ومنـــُذ انطاِق الفعالياِت يف درب الســـاعي يقـــدُم باقة غنية من الفعاليات واألنشـــطة التي تـــرز الثقافة القطرية 

والـــرتاث األصيل، حيث يبلغ عـــدد الفعاليات حوايل 4500 نشـــاط ثقايف وترايث، ل 191 فعالية رئيســـية، وتســـتهدف 

منطقـــة الشـــقب جمهور درب الســـاعي من جميـــع الفئـــات العمريـــة، وتكمن أهميتها فيام تشـــمله من أنشـــطة 

وفعاليـــات متنوعـــة تـــريض جميـــع األذواق، مثل عـــروض جـــامل الخيل وركـــوب الخيـــل والعربات، وكذلـــك العروض 

الرتاثيـــة، وتتيـــح فعالية الشـــقب لألطفال التعرف عـــن قرب عى الـــرتاث القطري فيام يخـــص تربية الخيـــل العربية 

وترويضهـــا واســـتخداماتها املتنوعـــة قدميًـــا، وينتظـــر أن يـــزور اآلالف من األشـــخاص مـــن القطريـــن واملقيمن 

ومشـــجعي املونديـــال الدرب وخصوصـــا مع قرب انتهـــاء فعاليـــات كأس العامل فيفـــا قطر 2022.

الرسدالالداعم

درب الساعي.. 20 يوماً من األنشطة املتنوعة واإلقبال الجامهريي
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املجدميالنوخذة

يف أجواٍء مشـــحونة بالحـــامس والتأهب، يتجمع زوار درب الســـاعي حول الشاشـــات األربع املتواجـــدة يف أنحائه، 

يف املـــرسح الرئيـــي وفعاليـــة ســـتاد الدوحة، حيـــث توافـــدت العائات والـــزوار الذيـــن يجدون يف الشاشـــات 

العماقـــة املجهـــزة بأعى التقنيـــات الضوئية والصوتيـــة البديل الفّعـــال ملشـــاهدة املباريات، بعد نفـــاذ التذاكر 

ملبـــاراة نصف النهـــايئ من مونديـــال كأس العـــامل فيفا 2022.

و قـــال  العديـــد من زوار درب الســـاعي أنهم يجـــدون يف زيارتهم له متنفســـاً لهـــم ولعائاتهم وذلـــك ملتابعة 

املباريـــات ضمـــن أجـــواء عائلية منوهـــن بأنهم قدمـــوا خصيصاً لتشـــجيع املنتخـــب املغريب ألنهـــم يجدون يف 

تشـــجيعه  انتـــامًء لألمتن العربية واإلســـامية، كام أشـــادوا بتنظيـــم فعالية درب الســـاعي وتوفـــر كافة املرافق 

الازمـــة للعائـــات، وبتنظيم دولـــة قطر لكأس العامل يف نســـخة اســـتثنائية أبهـــرت العامل.

جامهري درب الساعي يؤازرون أسود األطلس 
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الغيص

مـــرسح درب الســـاعي كان عى موعد مـــع العـــرض األول ملرسحية األطفال »عـــامل 2030« والتـــي يؤديها نخبة 
مـــن الفنانن القطريـــن واملقيمن ضمـــن فعاليات الدرب لهـــذا العام.

وقـــد لقيـــت املرسحية إقبـــاال جامهرييا واســـعا يف يومهـــا األول، حيـــث تدور قصتهـــا حول رؤية قطـــر 2030، 
بطريقـــة فنية تناســـب الطفـــل وتحمل مجموعـــة من الرســـائل، أهمها التمســـك بالحلم واملثابـــرة وحب العمل 
باعتبـــاره  الـــيء الوحيد الذي يوصل اإلنســـان إىل أهدافـــه من خال إميانـــه بالله تعاىل وثقتـــه بقدراته، مع 

رضورة التشـــجيع املســـتمر لألطفال عى الحلم.

ويتجســـد هـــذا يف العمـــل املرسحي مـــن خـــال مجموعة مـــن األطفال الذيـــن كانـــوا يف رحلـــة إىل جدهم 
باملزرعـــة وفجـــأة يدخل عليهم جســـم غريب؛ وبعدها يكتشـــفون وجود شـــخص غريـــب يريد الســـفر عر الزمن 
فيقـــرر األطفـــال الذهاب معـــه يف رحلة إىل املســـتقبل، ثم تحدث أحـــداث أخرى فريجع إىل املـــايض بديا عن 
املســـتقبل، ليكتشـــف قرية بدائية بـــدون تعليم وال مدارس وال مستشـــفيات، فيعمل هـــؤالء األطفال عى إقناع 
أهـــل القريـــة بأهمية التعليم لـــي يطوروا من أنفســـهم، ليصل هـــؤالء يف النهاية إىل تحقيـــق الحلم الذي 
تجســـده رؤيـــة قطـــر يف مختلف املجـــاالت من تعليـــم وصحة وبيئـــة وغريها، يف مشـــاهد هادفـــة تصل إىل 
األطفـــال بطريقة فنيـــة جميلة تعتمد عى املـــرسح املبارش وتقنية الســـينام أيضا، حيث تُعرض مـــن خال أحداث 

يتـــم بثها عى الشاشـــة وتســـاهم يف تعزيز خيـــال املتلقي.

العمـــل املرسحـــي من تأليـــف مها حمـــدي وإخراج حنـــان صـــادق، وبطولة كل مـــن الفنانن عـــيل الخلف، عيل 
الرششـــني، محمـــد عادل الرششـــني، أرسار محمـــد، خالد يوســـف، إبراهيم العقيدي، ســـامح الســـيد، وآخرين.

إقبال جماهيري على مسرحية 
“عالم 2030”
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السيب

ضمـــن نـــدوة »املنظامت مـــن املحليـــة إىل العاملية« والتـــي تحدث فيها عـــدد من مســـؤويل منظامت 
عربية وإســـامية وعاملية للتعريف باملنظامت واســـرتاتيجياتها املســـتقبلية واســـترشاف آفـــاق النهضة 
وأبعادهـــا، قـــدم الســـيد عيل عبدالـــرزاق معـــريف القائم مبهام أمـــن عام اللجنـــة الوطنيـــة القطرية 
ـــال يف تحقيق  للرتبيـــة والثقافـــة والعلـــوم تعريفا للمنظمـــة، قائـــا إن اللجنة الوطنية تســـهم بدور فعَّ
أهـــداف املنظـــامت الدولية، والتي تتســـق مـــع أهداف التعليـــم يف دولة قطـــر من ناحية ومـــع أهداف 
اللجنـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وذلك من خـــال تنفيـــذ العديـــد مـــن برامجهـــا ومرشوعاتها وأنشـــطتها يف 
املجـــاالت املختلفـــة، وبالتعاون والتنســـيق مع الـــرشكاء الوطنيـــن واإلقليمين والدولين مـــن أجل تعزيز 

املواطنة وحقـــوق اإلنســـان والعدالة والكرامة اإلنســـانية.

وحـــول الهويـــة الخليجية أوضح الدكتور ســـعد محمـــد الزغيبي مديـــر إدارة الثقافة والســـياحة واآلثار يف 
األمانـــة العامـــة ملجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة أن للثقافـــة يف منطقة الخليج العريب مســـرية 
تاريخيـــة ثقافية حافلـــة، بدأت منذ ظهـــور الحضارات الســـابقة، واحتكاكها املبارش مع الحضـــارات املختلفة 
يف بـــاد الرافديـــن وحضارات جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة والحضارة الفارســـية ومتيزهـــا بالشـــواهد واآلثار 
املوجـــودة، كام متيـــزت املنطقة يف العـــر الحديث باتصالهـــا التجاري، وأكـــد أن منطقـــة الخليج متيزت 
بتنوعهـــا وغناهـــا الثقـــايف وبإبداعات فنيـــة وأدبيـــة متنوعة، فهنـــاك ثقافـــات قبلية وريفيـــة وبحرية 
وجبليـــة كان لـــكل منهـــا فنونهـــا املوســـيقية وتعبرياتها األدبيـــة الخاصة من شـــعر أو قصـــة، مبعنى أن 
املظاهـــر الثقافيـــة كانت حارضة وبقوة وبشـــكل متنـــوع يف املنطقة. ومـــع تدفق الـــروة النفطية وبناء 
الدولـــة الحديثة يف أقطـــار الخليج العريب حدثت تحـــوالت ثقافية وفكرية. وعن دور االســـرتاتيجية الثقافية 
لـــدول مجلس التعـــاون يف االســـتدامة والتنمية، أوضح أنه حينام نتحدث عن االســـتدامة يجـــب أن نضع عى 

خارطـــة الطريق قياســـات إحصائيـــة ولغة أرقام تبـــن مدى فاعليـــة وتنفيذ هذه االســـرتاتيجية.

درب الســـاعي مـــكان للتعريـــف 

مبنظامت عربية وإســـامية وعاملية
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شـــهد املرسح الرئيي يف درب الســـاعي، إقامة ندوة جديدة بعنـــوان« فن الصوت.. إرث الخليـــج«، وجاءت ضمن 

فعاليات اليـــوم الوطني للدولة 2022. 

شـــارك يف الندوة كل من الدكتور حســـن رشـــيد، اإلعامـــي والناقد املرسحـــي، وإبراهيم عيل، الفنـــان وامللحن 

الشـــعبي، وأدارها اإلعامي عـــادل عبد الله. 

» فن الصوت.. إرث الخليج« 
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الرسدالالداعم

يف مســـتهل الندوة قال د.حســـن رشـــيد: إن فن الصوت يعادل ارتباط اإلنســـان بأكر من فن للغنـــاء، وأنه بعد أكر 

مـــن قرنن، ال نجد دراســـة توثـــق هذا الفن ومســـريته طوال هذه املـــدة، وهل منبعـــه من الحجاز أم مـــن اليمن، 

أم أنـــه فن خليجـــي خالص، غـــري أن أدق ما تم تناوله يف هذا الســـياق أنه فـــن خليجي، وفق ما تذهـــب إليه كثري 

من الدراسات واآلراء.

وأضـــاف: إن هنـــاك جهـــوداً تُبذل مـــن أجل رصـــد املحـــاوالت األوىل لظهـــور الفن الغنـــايئ الخليجي، كـــام حاول 

العديـــد من رمـــوز الفن نبـــش الذاكرة مثـــل املرحوم يوســـف الدوخي، كام أن كثريين ســـاهموا يف هـــذا اإلطار، 

منهـــم يف قطر خالـــد جوهر، فيصل التميمـــي، خليفة جمعـــان يف الرامج اإلذاعيـــة والتليفزيونيـــة واملقابات 

الصحفيـــة لكـــن هذا ال يشـــبع نهم الباحث عـــن الجـــذور واألصول، كـــام أن الفنان إبراهيـــم حبيب ميلـــك تاريخا من 

هـــذا الفن عـــر توافر العديد مـــن األغاين ذات االرتبـــاط العضوي بفن الصـــوت. الفتاً إىل جهـــود اإلعامي والكاتب 

د.أحمـــد عبدامللك يف هـــذا التوثيق، خال الفـــرتة األخرية. 

وأوضح د.حســـن رشـــيد أن التاريخ الخاص بهـــذا الفن يعتمد عـــى الرواة، وكثرياً مـــا تم إجراء العديد مـــن اللقاءات 

عـــر الســـنوات األوىل إلذاعة قطر مـــع كوكبة من فنـــاين الرعيل األول مثل ســـامل فرج، عبدالكريم فـــرح، إبراهيم 

فـــرج، إدريس خـــريي وشـــاركني يف ذات الجهـــد والعطاء زمـــاء الرحلة مثـــل الفنان غـــازي حســـن وعبدالعزيز 

محمد، غري أن تلـــك اللقاءات ُغلفت بالنســـيان. 

وأعـــرب عن أملـــه يف أن يتم توثيق مســـرية فنـــاين الصوت، وإحيـــاء تراث القدمـــاء من فناين الصـــوت يف دول 

الخليـــج العربيـــة، وتوافر دراســـة علمية أكادمييـــة عن فن الصـــوت، لحفظ تاريخ الغنـــاء وتاريخ النـــامذج املختلفة 

ممن ســـاهموا بدور بـــارز يف تقديم فـــن عاش ومـــازال يعيش يف الذاكـــرة الجمعية. 

وقـــدم الفنان إبراهيـــم عيل باقة مختلفة من الغناء الشـــعبي، املحفـــور يف الذاكرة الجمعيـــة، وذلك مبصاحبة 

فرقة الجبيات للفنون الشـــعبية.
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املجدميالنوخذة

تشـــهد فعالية »النصـــع »  التي تقام ضمـــن احتفاالت اليوم الوطني بدرب الســـاعي إقبـــاالً كبرياً من قبل الـــزوار مبختلف أعامرهم 

، ويضـــم ميدان الرماية عدة أقســـام منها محـــاكاة الصيد والرمـــي بالقوس والبندقية ،  وقال الســـيد أحمد مبـــارك الكواري رئيس 

الفعاليـــة مدرب الفئات الســـنية : إن املشـــاركة يف فعاليات درب الســـاعي تتيح لنا فرصة اكتشـــاف املواهـــب الوطنية من النشء 

وصقـــل مهاراتهم ليكونـــوا يف البطوالت الرســـمية يف املســـتقبل ، وأضاف : نحـــرص عى متابعة الـــزوار خال فعاليـــات الرماية  

بحثـــاً عن أصحاب املواهـــب يف هذا املجال مـــن النشء . 

يف ســـياق متصل قال الكواري: مازال درب الســـاعي مســـتمرا ومازلنـــا نقدم املفاجآت للجمهـــور من خال الفعاليات واألنشـــطة 

التـــي تـــدور يف ميـــدان » النصع »  ، وأشـــار إىل  أن املوقع الجديـــد  لفعالية النصع مميز  وكبري  ويســـتوعب  عـــددا كبريا  من هواة  

الرمايـــة ، وهـــذا  يســـعدنا كوننا نســـتطيع إتاحـــة التجربـــة  ألكر  عدد  مـــن  زوار  مهرجـــان درب الســـاعي من مواطنـــن ومقيمن 

ومشـــجعن للمونديـــال ،وبـــن  الكـــواري  أن  فعاليـــة النصع   متاحة  للجامهري وتســـتقبل بشـــكل يومـــي أعدادا كبـــرية من هواة 

الرمايـــة   ،  مشـــرياً  إىل توفـــري  أنواع  مـــن الرماية  مثل  القوس والســـهم  وبندقيـــة الـ 10  أمتـــار   االعتياديـــة  وللكرفان أيضا . 

يف ســـياق متصـــل أوضـــح الكـــواري أن  فعالية  النصـــع  تقوم عـــى االعتـــزاز برياضة األجـــداد قدميًا نظرًا ملـــا توليـــه الرماية من 

أهميـــة يف طبيعـــة حياتهـــم آنذاك ومعيشـــتهم وتوفري الحامية ألنفســـهم، ومع مـــرور الزمن أصبحـــت رياضة الرمايـــة ومهارة 

الصيـــد اليـــوم واحدة مـــن أهم األلعـــاب الرياضية التي ســـجل مـــن خالها العديـــد من الاعبـــن املتميزيـــن أرقاًما قياســـية. كام  

أوضـــح  الكـــواري أن فعاليات الرمايـــة  التي تقام حاليا بدرب الســـاعي هي عبارة  عـــن الرماية عى األهـــداف اإللكرتونية بحيث يتم 

التصويـــب نحـــو الهدف، وتســـجل النتيجة عى شاشـــة إلكرتونية أمـــام الرامي.

 وأوضـــح أن هنـــاك الرمايـــة بالقوس والســـهم عى هـــدف متحرك أيضـــا، بحيث يقـــوم الرُماة بالرمايـــة عى الهـــدف بوقت واحد 

باســـتخدام أســـهم ذات ألوان متعـــددة. باإلضافة إىل رماية بواســـطة أســـلحة مختلفة عى شاشـــة إلكرتونية بنظـــام املحاكاة ، 

ويتـــم الرمي من خال عـــدة برامج مثل الرماية عـــى الطرائد بحيث يتـــم التصويب عى الشاشـــة مبارشة. واختتم الكـــواري حديثه  

بالرتحيـــب بالجميـــع يف هـــذه  الفعالية  الرتاثيـــة ، مؤكداً عى أن جـــدول الفعاليات هذا العام ســـينال إعجـــاب الجميع .

أنشطة مختلفة يف فعالية النصع  ومشاركة جامهريية واسعة
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الغيص

صور من درب الساعي
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صور من درب الساعي

السيب
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصاة

الفجر
04:48

الظهر
11:28

العر
02:26

املغرب
04:48

العشاء
06:18

حالة الطقس

26 °

املقطراملرسح الرئييسالفنونمرسح الدمى


