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الرسدالالداعم

األمني العـــام لـــوزارة الخارجية: درب 

الســـاعي وجهة تراثيـــة مميزة

وزراء ومسؤولون يطلعون عىل فعاليات درب الساعي

زار ســـعادة الدكتور أحمد بن حســـن الحامدي األمني العام 
لـــوزارة الخارجيـــة، مســـاء أمس مقـــر درب الســـاعي بأم 
صـــال، حيث قام ســـعادته بجولة يف أنحاء درب الســـاعي، 

واطلع عىل عـــدد من الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافية.
وقـــال ســـعادته  إن املقـــر الجديـــد يحتوى عـــىل العديد 
مـــن األنشـــطة املختلفـــة التـــي تعـــود للـــرتاث القطري ، 
وكذلك الفنون الحديثة، إضافة إىل اتســـاع املكان وحســـن 

التنظيم.
وأضـــاف أن تزامـــن بطولة كأس العـــامل فيفا قطـــر 2022، 
مع احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي للباد مهـــم جـــًدا، مؤكداً 
أن درب الســـاعي ميثـــل وجهـــة تراثية مميـــزة للمواطنني 
واملقيمـــني واملشـــجعني املتواجدين بأعـــداد كبرية يف 

الدوحـــة حالياً.
وخـــال الجولـــة تعـــرف ســـعادته ، عـــىل منطقة الشـــقب 
وســـوق درب الســـاعي والبدع والعزبـــة واملقطر، ومرسح 
درب الســـاعي، ومرسح الدمـــى وما تتضمنه مـــن فعاليات 

وأنشـــطة مختلفة.

زار ســـعادة الســـيد محمد بن عبد الله بن محمد اليوســـف الســـليطي وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء،  وســـعادة السيد 
حمـــد بن أحمـــد املهندي األمني العام ملجلس الوزراء، وســـعادة الدكتور حســـن النعمة، ومعايل الســـيد نـــارص بن عبدالله 
الروضان  املستشـــار يف دیوان ويل عهد بدولة الكويت الشـــقيقة، وســـعادة الســـيد عبدالله يعقوب بشـــارة األمني العام 
األســـبق ملجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، وســـعادة الســـيد حمد بن ســـعود الســـياري رئيس مجلـــس إدارة الرشكة 

الوطنية للبرتوكيامويـــات )برتوكيم(، مقر درب الســـاعي بأم صال.

وقاموا برفقة ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بن حمـــد آل ثاين وزيـــر الثقافة، بجولة يف أرجـــاء درب الســـاعي، حيث اطلعوا  
عىل عـــدد من الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافية، وتعرفوا عىل منطقة الشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبدع وليـــوان الفن 

والعزبة، والفعاليات واألنشـــطة األخرى.
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املجدميالنوخذة

فن الخزف والتشكيل يستهوي املبدعات 

مـــن ضمن فعاليـــات معرض ليـــوان الفـــن، وبتنظيٍم مشـــرتك مع 
لجنـــة تنظيم اليـــوم الوطنـــي، تُقـــدَّم ورش تفاعليـــة تعليمية 
للعديـــد مـــن الفنـــون مثل فنـــون الخزف والتشـــكيل عـــىل مدار 
اليوم، وتســـتهوي ورشـــة الخزف والتشـــكيل العديد مـــن الزوار 
خاصـــًة مـــن الســـيدات القطريـــات واملقيامت الـــايت يجدن يف 
هـــذه الفعالية إرثاً مـــن األجداد الذين كانوا يجلســـون عىل أدوات 
صناعـــة الفخـــار القدميـــة وهـــم يصنعـــون بعـــض أدوات املنزل 
بأيديهـــم، وتســـتهوي هذه الـــورش أيضاً املشـــجعني الدوليني 
لـــكأس العامل مـــن زوار درب الســـاعي والذين يهتمـــون بالقطع 
الفنيـــة واأللـــوان التي تزخـــرف بها القطـــع الخزفية خاصـــًة أثناء 

ويف هـــذا الصـــدد، تقدم الســـيدة منى البـــدر فنانة تشـــكيلية 
مجموعـــة مـــن التدريبات للـــزوار وراغبـــي تعلم هواية الرســـم 
والتلويـــن، وتقدم الســـيدة نورا الكعبـــي أفـــكاراً لطريقة تلوين 
الخـــزف، وتشـــكيله يف قوالـــب جاذبـــة، واللتني أشـــادتا بجودة 
تنظيـــم درب الســـاعي وخاصـــًة املرافـــق املخصصـــة واملوفرة 

لتقديم هـــذه الـــورش النوعية.

يقف زوار درب الســـاعي من الشـــباب يف طابـــوٍر طويل لحجز أدوارهـــم يف لعبة الرماية، ومنهم الشـــاب عيل، وهو أحد 
الـــزوار مـــن املواطنني، والذي يـــزور للمرة الثالثة فعاليات درب الســـاعي احتفـــاالً باليوم الوطني لدولـــة قطر، يقف يف 
طابـــور من الشـــباب بانتظار دوره للمشـــاركة يف هـــذه الفعالية املقامة ضمن عدة مســـابقات يف درب الســـاعي، ويف 
املصطلـــح الشـــعبي القطـــري، يطلق عـــىل الرماية »النصـــع« وهو فن الرمايـــة الذي تحـــول إىل رياضة أخـــذت طريقها 

للعاملية.
بالعـــودة إىل عـــيل فقد انتهـــى من التســـديد إىل األهداف بنتيجة مقبولة، ســـواء كان يف مســـابقة الرمـــي بالبندقية 
أو القـــوس والســـهم، وســـجل نتائجه عىل »جواز الســـفر« الذي متنحـــه إدارة فعايات درب الســـاعي لألطفال والشـــباب، 
لتوثيق مشـــاركتهم بكل الفعاليات وتحفيزهم للمرور عىل كل جوانب درب الســـاعي.  ويقول إنه اســـتمتع جداً مبشـــاركته، 

ال ســـيام أنه اســـتحرض تراث األجداد يف هذه الرياضـــة األصيلة.

الرماية املتحركة .. رياضٌة تراثية تجذب الشباب الصغري 
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الغيص

فن لفجري يف عيوِن الزوار العرب .. تجربة من درب الساعي

مجموعة من الرجال يحملون الطبول وينشـــدون من األهازيـــج الرتاثية، وكان الغواصون القطريون قدمياً يبدأون أمســـياتهم 
يف البحـــار بفـــن »لفجري« الخـــاص بالغواصني والصيادين، يجوبون بلباســـهم الشـــعبي يف منطقة الفعاليـــات، عىل وقع 

إيقاعـــات أغانيهم وأناشـــيدهم، يتابعهم الزوار بإعجـــاب كبري، وهم يطربون بهـــذا اللون من الفـــن القطري الجميل.
ردينـــة وهـــي زائرة تونســـية لدرب الســـاعي، تلتقـــط بهاتفهـــا الفقـــرات التي أدتهـــا الفرقة، قالـــت إنها ســـتنرشها عىل 
صفحاتهـــا وترســـلها ألصدقائهـــا وعائلتهـــا يف تونس لشـــدة إعجابهـــا مبا ســـمعت ورأت، ردينـــة التي قدمـــت من تونس 
لتشـــجيع املنتخب التونـــي، مددت إقامتهـــا يف الدوحـــة للمشـــاركة يف الفعاليات املرافقـــة لكأس العـــامل فيفا قطر 
2022، وزارت ألول مـــرة فعاليات درب الســـاعي املقامة مبناســـبة احتفاالت اليـــوم الوطني، ونوهـــت إىل أن ما قدمته قطر 
خال هـــذه الفرتة أمر مبهر وأشـــادت بتنظيم قطـــر لكأس العامل وأنـــه مثّل األمة العربية واإلســـامية متثيـــاً مرشفاً وأنها 

فخـــورة بكونها حرضت هـــذه اللحظـــات التاريخية.

أكـــد عدد مـــن املواطنـــني أن تواجـــد حيوانـــات البيئـــة القطرية 
كاملهـــا والغـــزال والنعـــام واألرانب الربيـــة والحبـــارى والخيول 
واإلبـــل والصقـــور، أعطـــى بعـــًدا جامليًـــا كبـــريًا لفعاليـــات درب 
الســـاعي، معتربيـــن أن هنـــاك رســـالة أيًضـــا يف تواجـــد كائنات 
البيئـــة القطريـــة يف درب الســـاعي، وهـــي أن تلـــك الكائنـــات 
جـــزٌء ال يتجزأ مـــن بيئتنا الوطنيـــة، وأنـــه ينبغي علينـــا أن نحافظ 
عـــىل تلك الحيوانـــات التي اســـتوطنت أرض قطر وعاشـــت عليها 
طوال القـــرون املاضيـــة، الفتـــني بأن تواجـــد تلـــك الكائنات يف 
درب الســـاعي فرصـــة لتعريف أبنائنا عـــىل تلك الكائنـــات الرائعة 
وتعليمهـــم بـــدور كل حيوان أو طائـــر يف حياة أجدادنـــا األولني.
وأكـــدوا أن أي يشء يعكـــس الـــرتاث الحقيقـــي للبلـــد يكون له 
أثـــر ووقع كبـــري يف النفس، متوجهني بالشـــكر إىل مســـؤويل 
اللجنـــة املنظمـــة لفعاليات اليـــوم الوطنـــي وإىل وزارة البيئة 

عىل هذه الجهود والتي تســـاعد يف تنشـــئة الجيل الجديـــد عىل معرفة كائنات البيئـــة القطرية وحبهـــا وأن يتعلم الحفاظ 
عليهـــا، الفتـــني إىل أن وجود حيوانـــات البيئـــة القطرية يف درب الســـاعي يزرع يف األطفـــال حب تلك الكائنات واإلحســـاس 
باملســـؤولية تجـــاه البيئـــة القطرية باعتبـــاره واجبًا وطنيًـــا، مؤكدين أن تلـــك الحيوانات تعطـــي حركة وروًحـــا لفعاليات درب 

الســـاعي حيث يتفاعـــل معها األطفال واألرس بشـــكل أكـــرب من باقـــي الفعاليات.

حيوانات من البيئـــة القطرية.. إضافة نوعية
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السيب

األغنية القطرية ضمن الندوات الثقافية عىل املرسح الرئييس 

ضمـــن برنامـــج النـــدوات الثقافيـــة املصاحبـــة لفعاليـــات 
واحتفاالت اليـــوم الوطنـــي للدولة، أقيمـــت عىل املرسح 
الرئيـــي يف درب الســـاعي نـــدوة بعنـــوان »األغنيـــة 
القطرية.. ســـرية ومسرية« مبشـــاركة األكادميي والروايئ 
الدكتـــور أحمد عبـــد امللك، والكاتـــب والباحـــث يف اإلعام 
والدرامـــا الدكتـــور مـــرزوق بشـــري، ومديـــر إدارة اإلصدارات 
والرتجمـــة يف وزارة الثقافـــة محمـــد الكـــواري، والفنـــان 

محمـــد املقـــدام، وأدارتهـــا اإلعاميـــة أمل عبـــد امللك.
وتحـــدث الدكتور أحمـــد عبدامللك خـــال الندوة، عـــن كتاب 
»األغنيـــة القطرية«، وقال إنه ينقســـم إىل خمســـة أبواب، 
يشـــمل البـــاب األول اتجاهـــات األغنيـــة القطريـــة، ومنهـــا 
الوطنيـــة والعاطفية والرتاثية واإلنســـانية والرياضية، فيام 
تضمن الباب الثـــاين جدليات وآراء تتعلـــق باألغنية الخليجية 
والقطرية، مـــن خال جدل الصـــوت الخليجي ولغـــة األغنية 
القطريـــة، وإيقاعها، وكذلك األغنيـــة اإللكرتونية، فيام عرج 
البـــاب الثالث عـــىل املؤسســـات التي ســـاهمت يف دعم 
األغنيـــة القطريـــة، أما البـــاب الرابـــع فقد تناول شـــهادات 
تخـــص األغنيـــة القطريـــة، فيـــام اختتـــم الكتـــاب يف الباب 
الخامـــس عن فنـــاين قطر، وأكـــد أن األغنيـــة القطرية ظلت 
جـــزءاً ال يتجزأ مـــن األغنية العربيـــة، وحصل تناغـــم وتعاون 

فنـــي بـــني العديـــد مـــن الفنانـــني القطريـــني، ونظرائهم 
العـــرب، كـــام ظهر جيـــل فني عـــريب تداخل مـــع املؤلفني 

وامللحنـــني القطريني.
مـــن جهتـــه، ســـلط الدكتـــور مـــرزوق بشـــري الضـــوء عىل 
الكتـــاب، قائـــا »إن التوثيـــق يف منطقتنـــا دامئا مـــا يكون 
محـــل جـــدل ناتـــج عـــن أســـباب متعـــددة، حيث يدعـــي كل 
شـــخص أنه ميلـــك الحقيقة«، وأوضـــح أن الكثري مـــن الكتب 
التي أرخت، متـــت إعادة كتابتهـــا من جديد، لـــذا فإن أصعب 
الكتابـــات باملنطقـــة هـــي تلـــك التـــي تـــؤرخ، ألن التاريخ 
متغـــري، ولفت إىل أن مجـــال الكتابة يف األغنية واســـع جدا 

ومرتامـــي األطراف.
مـــن جانبه قـــال الســـيد محمـــد الكـــواري إن وزارة الثقافة 
تســـعى دامئا إىل توثيق جميـــع جوانب الثقافـــة القطرية 
واإلبـــداع القطـــري، وإبرازهـــا وهـــذا ال يقتـــر فقط عىل 
األغنيـــة القطريـــة، وإمنا كذلـــك يف مجاالت عديـــدة، مثل 
القصـــة القصـــرية وشـــعراء النبـــط والفصحـــى، والحركـــة 
املرسحية. وأشـــار الفنـــان محمد املقـــدام إىل أن مواقع 
ومنصـــات التواصل االجتامعي ســـاهمت وبشـــكل كبري يف 
الوصـــول للنـــاس ســـواء من خـــال أغنيـــة أو شـــعر أو أي 

موهبـــة أخرى.

عند املدخـــل الرئيي لدرب الســـاعي، تتواجـــد بحريتان 
وضعهـــام املنظمـــون خصيصـــاً لتقريـــب الـــزوار مـــن 
الـــرتاث البحري لقطـــر، ومل يكتـــِف املنظمـــون باملياه 
بل وضعـــوا بعض األســـامك من أحجـــام متنوعـــة لتضع 
ملســـة خاصة عىل البحريتني كـــام لو كانتا جـــزءاً من بحر 
أعمـــق، وقد قام عـــدد من األطفـــال وتحـــت توجيه من 
املرشفـــني بالحداق عرب رمـــي خيط يف البحـــرية وصيد 
الســـمك أمام أنظار الجمهـــور ومع صيحات التشـــجيع، 
فيـــام كان صوت النهـــام يصـــدح عىل شـــاطئ البحرية 
األخرى، يف جـــٍو أعاد إىل األذهان أجـــواء الفرجان التي 
كانـــت تطـــل عـــىل البحـــر مبـــارشة يف مدينـــة الدوحة 

والخـــور والوكرة.

الحـــداق.. متعـــة الصغار 
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