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الرسدالالداعم

زار  ســـعادة الســـيد عيىس بـــن ربيعة الكواري وســـعادة الســـيد عيل بن أحمـــد الكواري وزيـــر املالية، 
والســـيد حســـن الفردان وســـعادة الدكتور حســـن النعمة، مقـــر درب الســـاعي بأم صالل.

وقامـــوا برفقة ســـعادة الشـــيخ عبـــد الرحمن بـــن حمد آل ثـــاين وزيـــر الثقافـــة، بجولة يف أنحـــاء درب 
الســـاعي، حيـــث اطلعوا  عىل عـــدد من الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافيـــة، وتعرفوا عىل منطقة الشـــقب 

وســـوق درب الســـاعي والبـــدع و ليـــوان الفـــن والعزبة ومـــا تتضمنه مـــن فعاليات وأنشـــطة مختلفة.

من جانبه عرب ســـعادة الســـيد عـــيل بن أحمد الكـــواري وزيـــر املالية عن ســـعادته بزيارة املقـــر الجديد 
لدرب الســـاعي قائالً: »إنـــه ميثل إنجـــازاً جديداً يضـــاف إىل اإلنجازات الكبـــرة التي تشـــهدها دولة قطر، 
وعـــىل رأســـها تنظيـــم بطولـــة كأس العـــامل«، كام عـــرب عـــن إعجابـــه بالتنظيم الجيـــد والراقـــي لدرب 

الساعي«.

 وأضـــاف ســـعادته :إن بطولـــة كأس العامل فيفا قطـــر 2022 تأيت بالتزامـــن مع احتفاالت اليـــوم الوطني 
الـــذي ينظـــم هذا العـــام تحت شـــعار »وحدتنا مصـــدر قوتنا«، لذلك تشـــهد البـــالد فرحتان فرحـــة اليوم 

الوطني وفرحـــة كاس العامل.

وزير املالية يزور فعاليات درب الساعي 
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زار وفـــد من أعضاء املجلـــس البلدي املركـــزي أمس فعاليـــات اليوم الوطني بـــدرب الســـاعي، واطلع الوفد 

خـــالل جولة عىل مختلـــف الفعاليـــات التي تقام مبناســـبة اليوم الوطنـــي للدولة.

وأشـــاد الســـيد محمد حمـــد العطان املـــري نائب رئيـــس املجلس البلـــدي املركـــزي ممثل الدائـــرة 13 بجهود 

اللجنـــة املنظمـــة يف التنظيم وانتقـــاء الفعاليات، كام مثّـــن إبراز الفعاليـــات الثقافية والرتاثيـــة التي تعكس 

تاريـــخ البـــالد وشـــعبها بالتزامـــن مع بطولـــة كأس العـــامل فيفا قطـــر 2022، حيث تتـــاح الفرصـــة للتعرف عىل 

الثقافـــة القطرية من خـــالل زيارة درب الســـاعي.

مـــن جهته، وّجه الســـيد عيل خلف الكبييس، عضـــو املجلس البلدي عن الدائرة الثالثة، الشـــكر لـــوزارة الثقافة 

واللجنـــة املنظمة الحتفـــاالت اليوم الوطني لتنظيـــم هذا العدد الكبر من األنشـــطة والفعاليات التي تناســـب 

العائالت واألفراد، مؤكداً أن درب الســـاعي يتطـــور عاماً بعد عام. 

وأضـــاف: االحتفاالت املتواصلة يف درب الســـاعي تعكـــس الرتاث القطـــري األصيل والهويـــة الوطنية، ويظهر 

ذلـــك من خـــالل التصميم املميـــز للفعاليات مثل بيت الشـــعر ومنطقـــة الرتاث البحـــري، إضافـــة إىل فعاليات 

الهجـــن والخيـــول والصقور، وغرها من األنشـــطة املرتبطـــة مباضينا املـــرف. وتابع: فعاليات درب الســـاعي 

هـــذا العام متثل فرصة مناســـبة إلبـــراز إرثنـــا األصيل وهويتنـــا الوطنية أمام الـــزوار من مختلف الجنســـيات

وفد املجلس البلدي يزور درب الساعي

املجدميالنوخذة
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ندوة ثقافية يف درب الساعي تناقش تحديات وإنجازات املرسح القطري 

عـــىل املـــرسح الرئيـــيس يف درب الســـاعي أقيمت نـــدوة نظمها مركز شـــؤون املرسح وشـــارك فيهـــا الناقد 
املرسحـــي الدكتور حســـن رشـــيد والفنان والشـــاعر عـــيل مـــرزا والفنان فالـــح فايـــز، وأدارها اإلعالمـــي أحمد 

السعدي.

وأشـــاد املشـــاركون بالدور الثقايف الـــذي تقدمه لجنة احتفـــاالت اليوم الوطني يف درب الســـاعي مبناســـبة 
اليـــوم الوطني، مؤكديـــن أن الفعاليـــات الثقافية واملرسحيـــة خاصة تعزز حضـــور املرسح القطـــري جامهرياً، 
مشـــيدين كذلـــك بكافـــة الفعاليـــات الرتاثية والفنيـــة التي يقدمهـــا درب الســـاعي حتى صار مـــن أهم املعامل 

والوجهـــات الثقافيـــة يف قطـــر حالياً بالتزامن مع اســـتضافة بطولـــة كأس العـــامل FIFA قطر 2022.

واســـتعرض الدكتور حســـن رشـــيد أهم املحطات يف تاريخ املرسح القطـــري عرب رصد حركة املـــرسح وتطوراتها 
لعـــدة أجيال متالحقة، وأبرز األســـامء التي ســـاهمت يف تألق نهضـــة املرسح القطري مثل مـــوىس عبدالرحمن 
وعـــيل مرزا وعبدالرحمـــن املاس، وعبدالرحمـــن املناعي وحمد الرميحي وغانم الســـليطي ومحمد بوجســـوم 
وغرهم ممن ســـاهموا يف دفع عجلة املـــرسح القطري، مشـــراً إىل أهمية الفرقة املرسحية التي تأسســـت 

يف الســـتينيات من القرن املـــايض والتي كان لهـــا بالغ األثر يف إحـــداث نهضة مرسحية.

وأشـــار إىل أن هنـــاك عوامل كثـــرة أثرت عىل املرسح ليـــس يف قطر وحدهـــا ولكن يف أرجـــاء الوطن العريب، 
حيـــث برزت وســـائط جديـــدة ســـاهمت يف االبتعاد عـــن املرسح، مؤكـــداً أن تطويـــر املرسح املحـــيل يحتاج إىل 
خطط مدروســـة، وتقديـــم أساســـيات العرض املرسحـــي ومهرجـــان مرسحي موســـع للجميع وعـــودة البعثات 
الدراســـية لدراســـة املرسح، وتقديـــم ورش فنية متخصصة عـــىل أيدي بارعـــن يف مختلف الفنـــون، مؤكداً أن 

الفنانـــن القطرين قـــادرون عىل اســـتعادة هذا األلـــق بدعم مـــن وزارة الثقافة.

مـــن جانبـــه تناول الفنان والشـــاعر عيل مـــرزا، يف مداخلتـــه جوانب من تاريـــخ املرسح القطري، مشـــرا إىل أن 
البدايـــات كانت مـــع األندية الرياضية التي كانت تقدم ليايل الســـمر واسكتشـــات متثيلية، وكذلك دور معســـكرات 
الكشـــافة واملدارس الثانوية، ثم إنشـــاء فرقة األضـــواء التي قدمت عـــدة مرسحيات ارتجالية، ثم إنشـــاء الفرقة 

الغيص
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الشـــعبية للتمثيل يف عام 1968 ثـــم فرقة األضواء املوســـيقية التي تحولت إىل األضـــواء املرسحية.

وقـــال إن إرهاصات نشـــأة املرسح القطري بدأت يف الســـتينيات مـــن القرن املايض، وتبلـــورت الفكرة يف 
دار املعلمـــن عـــىل يد األســـتاذ محمـــد عبدالله األنصـــاري ومجموعـــة كبرة مـــن الفنانن الذيـــن صنعوا 
حركـــة جديدة فتشـــكلت فرقة املـــرسح القطري لتكون نـــواة لفرق جديـــدة مثل األضواء، املـــرسح العريب، 
املرسح الشـــعبي، فكان تألق املـــرسح القطري يف هـــذا الوقت حتى خرج إىل آفـــاق بعيدة يف املرق 

واملغرب العريب.

وأكـــد مرزا أنه ميكـــن أن تنتعـــش الحركـــة املرسحية برط تنظيم موســـم مرسحـــي ثابت ملـــزم من قبل 
وزارة الثقافـــة وأن يتـــم االحتفاء الجاد باليـــوم العاملي للمرسح، وعودة مهرجـــان الدوحة املرسحي الذي 

ســـيخلق روافد جديدة يف التأليـــف والتمثيل واإلخـــراج مع رضورة االهتـــامم باملرسح املدريس.

وبـــدوره تحـــدث الفنـــان فالح فايز عن نشـــأة املـــرسح القطـــري وأهم الفـــرق التي ســـاهمت يف نهضته 
تاريخيـــا حيـــث كانت تقدم يف اليـــوم الواحد ثالثة عـــروض مرسحية، الفتـــاً إىل أن قرارات الدمـــج بن الفرق 
مل تكـــن يف صالـــح املـــرسح القطـــري حيث مل يحـــدث االنســـجام املطلـــوب بن الجميـــع، وقـــال فايز إن 
املرسحيـــن يف هـــذه الفرتة اســـتطاعوا مواجهـــة الكثر مـــن التحديات حرصـــاً عىل التواجد يف الســـاحة 
املرسحيـــة، مؤكـــدا أن املرسحين مل يفقدوا الشـــغف باملرسح ولكنهم يف حاجة إىل اســـرتاتيجية جديدة 
مـــن وزارة الثقافـــة تســـتعيد توهج املرسح القطـــري، من خالل موســـم مرسحي كامل، ووجـــود دور مهم 

للجنـــة الدامئـــة للمرسح والتي كانت تشـــكل من رؤســـاء الفـــرق وعدد مـــن العنارص املهتمـــة باملرسح.

فوجـــَئ جمهـــور درب الســـاعي بتجمع عـــرات املشـــجعن الربازيلين وترديدهـــم ألغنية »أوليـــه.. أوليه 

أوليـــه أوليه« الشـــهرة مع أداء قفـــزات جامعيـــة متتالية تعّود عليها مشـــجعو السيليســـاو.

وقـــد ارتدى املشـــجعون القمصـــان الصفـــراء الخاصـــة باملنتخـــب الربازييل لكنهـــم أضافوا إليهـــا الغرتة 

والعقـــال ليكون املشـــهد برازيليـــاً قطريـــاً بامتياز، وشـــارك الربازيليون ممـــن قدموا للتعـــرف عىل الرتاث 

مشجعو الربازيل يزورون درب الساعي
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القطـــري ومشـــاركة القطرييـــن فرحتهم باليـــوم الوطنـــي يف مختلـــف فعاليات درب الســـاعي، مثـــل العرضة 
القطريـــة وركـــوب الهجـــن واطلعـــوا عىل مختلـــف األنشـــطة والفعاليات، كـــام ارتدت بعـــض املشـــجعات العباءة 

والحجـــاب باإلضافـــة إىل الشـــال القطري، يف مشـــهد ثقايف غر مســـبوق.

وقـــال »فرناندو بونتس« قائد املشـــجعن الربازيلين »إن درب الســـاعي مـــكان رائع للغاية ونحن ســـعداء بالتواجد 
هنـــا، رأينا كـــرم الضيافـــة منذ وصولنـــا إىل ســـاحة االحتفاالت، وهـــذه الزيـــارة تعترب فرصـــة مميزة لتعزيـــز تبادل 
الثقافـــات بن الشـــعب القطري والربازييل، فقـــد تعرفنا عىل طبيعـــة حياة أهل قطر يف املـــايض واملهن التي 
عملـــوا بهـــا وكذلك خضنـــا تجربة ركـــوب الهجن واحتســـينا القهـــوة العربية يف الخيـــام التقليدية »بيت الشـــعر« 

وحقيقة هـــذه األجواء رائعـــة للغاية«.

وحـــول رأيـــه كقائد للمشـــجعن الربازيلين يف اســـتضافة قطر لـــكأس العامل وتجربتـــه يف زيارة درب الســـاعي، 
قـــال: »قبـــل زيـــاريت إىل قطر مل أكـــن أتوقع هـــذا الكم الهائـــل من الرتحيـــب وكـــرم الضيافة فضالً عـــن التنظيم 

الرائـــع لـــكل يشء، القطريـــون اهتموا بـــكل التفاصيـــل مهام كانت صغـــرة، حقاً نحن نشـــعر كأننـــا يف وطننا«.

وأضـــاف: »أود أن أبـــدي إعجـــايب الشـــديد بهذا التنـــوع الذي نعيشـــه يف قطر، فقطر شـــيدت أفخم االســـتادات 
واملبـــاين الرياضيـــة ووفـــرت أفضل الطـــرق ووســـائل املواصـــالت، ويف الوقت ذاتـــه مل تغفل ماضيهـــا وتراثها 
وثقافتهـــا، بـــل عىل العكـــس رأينا الشـــعب القطري يتمســـك بجـــذوره ويفتخـــر ويعتز بهـــا عىل الـــدوام، وهذا 
املـــكان الذي نزوره اليوم »درب الســـاعي« خر شـــاهد عىل رؤية قطر يف إحيـــاء التاريخ والحفـــاظ عىل التقاليد 

والعـــادات القطريـــة بالتوازي مـــع النهضة التي تشـــهدها يف مختلـــف املجاالت«.

أشـــاد باولو مشـــادو، بفعاليات درب الســـاعي التي تـــربز الرتاث القطـــري، الفتا إىل أنه اســـتمتع كثـــرا طيلة فرت 
تواجـــده يف موقع درب الســـاعي، حيث أنـــه جرب ركوب االبـــل، واصفا ذلك باملمتـــع. وأضـــاف، إن دول قطر قدمت 
نســـخة مميـــزة من مونديـــال كأس العامل فيفـــا قطـــر 2022، ومتكنت من إيصـــال ثقافتها إىل شـــعوب العامل عرب 
مونديـــال كأس العـــامل الذي يقام عىل أرضهـــا اليوم. وأوضح أنه يزور درب لســـاعي للمـــرة االوىل وتعرف خاللها 
عـــىل العـــادات والتقاليـــد القطرية التـــي تبدو واضحـــة ويعتز فيها الشـــعب القطـــري الذي فـــرض احرتامه عىل 

شـــعوب العامل ملحافظته عىل هويتـــه وثقافته.

وقـــال اوليمبيـــو أنـــه أحب درب الســـاعي جـــداً خاصـــة وأنه مكان يشـــر اىل الـــرتاث القطـــري القديـــم والثقافة 
القطريـــة، مشـــراً اىل أن االســـتقبال كان رائـــع من جانـــب القامئن عـــىل املكان، وأنـــه هو وأصدقائه اســـتمتعوا 
بوجودهـــم يف درب الســـاعي. وأضاف أوليمبيـــو، أنه ألول مره يرى هذه االجواء وبالنســـبة له هـــي تجربة جديدة 
ورائعـــة جدا ومميزة وســـوف يصطحب عائلته ويـــأيت مرة أخرى اىل قطـــر. وقال انه لن ينىس قطـــر وال مثل هذه 

األماكـــن الرائعة عندما يعـــود الربازيل.

مـــن جانبهـــا قالت دانيـــال أنها املرة االوىل لهـــا التي تزور فيهـــا مكان مثل درب الســـاعي وقد وجدت فيه أشـــياء 
ممتعـــة ورائعـــة والتقطت فيه العديـــد من الصور التي ســـوف تبقى يف ذاكرتهـــا من رحالتهـــا اىل قطر، مؤكدة 
أن قطـــر بلد جميـــل وفيه الكثر مـــن األماكن الرائعة وبالنســـبة لها كانت تجربـــة ممتعة وآمنة حضورهـــا للمونديال 

يف قطر.

الرسدالالداعم
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أهل قطر والصقور .. عالقٌة أصيلة تورثها األجداد لألبناء

ضمـــن مبـــادرات وزارة الثقافـــة للحفـــاظ عـــىل حياة 
الباديـــة الرتاثيـــة القدمية، أقامت لجنـــة تنظيم اليوم 
الوطنـــي ركنـــاً خاصـــاً يجســـد حيـــاة الباديـــة العربية 
قدميـــاً يف فعاليـــات مثـــل فعاليـــة العزبـــة والتي 
تعني بيت الشـــعر الذي يحتوي عـــىل معدات القنص 
والصيـــد، وبجانب العزبـــة تقع فعاليـــة املقطر والتي 
تحتوي عىل العديد مـــن الفعاليات الخاصـــة بالبادية، 
ومن أهمهـــا فعالية القنـــاص الصغـــر، وهي تهدف 
لتعليـــم األطفـــال مـــن الـــزوار أصـــول تربيـــة الصقور 
ورعايتهـــا وكيفية حملهـــا عىل اليديـــن دون التعرض 

لـــأذى، ثـــم تعليمها اصطيـــاد الطيور. 

أقيمت عىل مـــرسح الطفل يف درب الســـاعي أمس 
ورشـــة صناعة دمى املالقـــط والتي شـــهدت اقبال 
كبـــر مـــن األطفـــال وذويهـــم للتعـــرف عـــىل طرق 
تصنيـــع دمى املالقـــط، وقدم الورشـــة مجموعة من 

املدربـــن املتخصصـــن يف صناعـــة الدمى.

ومـــن جانبهـــا قالت ســـام الظاهـــر مصنعـــة ومحركة 
دمـــى يف مركز شـــؤون املـــرسح واملســـؤولة عن 
الورشـــة أن الورشـــة تهدف اىل فتح عيـــون األطفال 
عـــىل الطريقـــة التي من املمكـــن أن يكونـــوا مبتكرين بها عرب اســـتخدام مواد بســـيطة موجـــودة يف كل بيت 
ومنهـــا »املالقط« باعتبارهـــا متوفرة يف كل بيـــت، إىل جانب املواد املدرســـية مثل الكرتون وغـــره، وبالتايل 

يســـتطيعون ابتـــكار دمـــى للحيوانات عىل ســـبيل املثال باســـتخدام هـــذه املواد.

وأشـــارت اىل أن االطفـــال بإمكانهـــم تصميم دمـــي تشـــبه الحيوانات املوجـــود يف احدى القصـــص ويلعبون 
معهـــا، وبالتـــايل نكون قد اســـتطعنا تنميـــة مواهب األطفال حتـــى يكونـــوا مبتكرين ويف نفـــس الوقت نفتح 

عيون األهـــل عىل أهميـــة خلق بيئـــة لأطفال 

وأوضحت الظاهر أن هناك 11 ورشـــة للدمى َســـتُقدَّم يف درب الســـاعي وكل ورشـــة ســـتكون من مـــواد معينة، 
وجميعهـــا مواد بســـيطة متوفـــرة يف البيـــوت. وقالت أنهـــم يعلمـــون األطفال كيفيـــة تصنيع هـــذه الدمى 

بالكامل وجعلهـــا تتحرك وتصـــدر أصوات.

ورشة صناعة دمى املالقط يف

درب الساعي تنمي مواهب األطفال 

املجدميالنوخذة
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وتعتـــرب الصقور مـــن أهم عنـــارص الحياة الرتاثيـــة القدميـــة يف البادية يف قطـــر ويف العديد مـــن الدول 

الخليجيـــة، حيـــث كان العـــرب قدميـــاً يرعونها لقدرتهـــا الفائقـــة يف الصيـــد واقتنـــاص الفرائس،األمر الذي 

توارثتـــه األجيـــال منذ القـــدم وحافظ عليـــه أهل قطر مـــن اآلباء ثـــم نقلـــوه إىل األبناء.

ويف هـــذا الصـــدد، قال الســـيد عبد الرحمـــن أحمد البـــادي املعاضيـــد رئيس فعاليـــة املقطـــر والعزبة أن 

هـــذه الفعالية يف غايـــة األهمية للتعريف بالـــرتاث الربي والبدوي ألهـــل قطر، وأضـــاف أن الفعاليات التي 

تقدمهـــا املقطـــر والعزبة تســـعى إىل ربـــط األجيـــال الجديدة بحيـــاة اآلباء واألجـــداد، ويف نفـــس الوقت 

يتعـــرف الجيل الجديد عـــىل معاناة اآلباء واألجـــداد قدميا من أجل بنـــاء حارض هذا الوطن دون نســـيان ماضيه 

وتراثه األصيل.

يف زاويـــٍة مـــن زوايـــا درب الســـاعي، يقـــع معـــرض الصـــور الضوئيـــة يف ليوان الفـــن ضمـــن مجموعة من 
املعـــارض املميزة والتي تحـــوي معرض الصور الضوئيـــة، وهو جناٌح خـــاص بالصور الضوئيـــة وفيه مجموعة 
اســـتثنائية مـــن الصور التي اختلـــف مصوِّروها يف اختيار املواضيـــع لكنهم اجتمعوا جميعـــاً عىل اإلبداع يف 

التقـــاط الصور واختيـــار زواياها.

يف هـــذا املعرض، يوجـــد أكرث من 35 صـــورة ضوئية، باإلضافـــة إىل 5 كامـــرات تراثية قدميـــة، وعىل حوائط 
املعـــرض يوجـــد مجموعة من الصور التي تســـلط الضـــوء عىل معامر دولـــة قطر الحديث خاصـــًة مالعب كأس 
العـــامل املميزة واملســـتوحاة مـــن الثقافة القطريـــة والعربيـــة األصيلـــة، باإلضافة إىل صـــور ملتحف الفن 
اإلســـالمي ومتحـــف قطر الوطني فضـــالً عن أبـــراج ذات معامر مميز يف منطقة لوســـيل، جنبـــاً إىل جنب مع 

مجموعـــة من الصـــور الرتاثية التي تظهـــر حياة الباديـــة القدمية.

والالفـــت يف هـــذه الصـــور أنهـــا ُصـــوِّرَت عىل يـــد مجموعة مـــن الفنانن الشـــباب مـــن القطريـــن والعرب 
واألجانـــب املحبـــن ملدينة الدوحة ولدولـــة قطر وللرتاث القطـــري والذين حرصوا عىل إظهـــار جامل املعامر 

القطـــري الـــذي يجمع بن األصالـــة والحداثـــة يف آٍن واحد.

معرض صور ليوان الفن

بني تراث املايض 

وإنجازات الحارض

الغيص
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصالة

الفجر
04:44

الظهر
11:24

العرص
02:24

املغرب
04:44

العشاء
06:14

حالة الطقس

29 °

مرسح الدمى الفنون املرسح الرئييس املقطر


