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الى ما أصبح عليه اليوم وما هي 
خطواته نحو املستقبل. ثم بدأ 
احلفل الفني املوسيقي من خالل 
أوبريت »أسرار البحر« الذي أنتج 
خصيصا لب���دء الدورة الثانية 

للجمي���ع يوميا ط���وال فترة 
املهرجان، ليصل الى هدفه ويكون 
وسيلة للترفيه والتثقيف واثراء 
احلياة، وتعريف الزوار بتاريخ 
القطري وكيف تطور  املجتمع 

بالسعادة الغامرة لبدء املهرجان، 
ونحن واثقون من ان اجلمهور 
سيشعر بنفس السعادة عندما 
يشارك في أنش���طة املهرجان 
املتعددة والتي ستكون مفتوحة 

في قطر سيعرض خالل املهرجان 
عرض للفقمات السيبيرية، كما 
سيتم افتتاح أول ملعب للغولف 
الصغير.  واس���تطرد: نش���عر 
كقائمني على هذا احلدث الكبير 

مبجموعة من العروض الفنية 
والثقافية التي تهدف الى نشر 
الوعي بتراث دولة قطر البحري 
الغني بألوان الفنون املختلفة، 
أقيم مساء أمس األول حفل افتتاح 
مهرجان قطر البحري في نسخته 
الثانية على الشاطئ الشرقي من 
مؤسسة احلي الثقافي )كتارا( 
ف���ي العاصمة الدوحة وس���ط 
حضور ديبلوماس���ي وإعالمي 

وفني كبير.
بدأ احلفل بكلم���ة من حمد 
العام للجنة  املدي���ر  التميمي، 
املنظمة للمهرج���ان قال فيها: 
نحن عل���ى ثقة ب���أن مهرجان 
البحري س���ينال إعجاب  قطر 
زواره، الس���يما انه يضم عددا 
من األنش���طة التي تهدف ليس 
فقط الى الترفيه بل الى التثقيف 

ايضا.
وأضاف التميمي: سيخصص 
مكان املهرجان حصريا للمشاة 
كم���ا ان جو الدوح���ة الربيعي 
سيش���كل الطق���س املناس���ب 
لالستمتاع ب� 16 فعالية تشتمل 
على عناصر الترفيه والرياضة 
والتثقيف والبيئة. وألول مرة 

س���جلتها اوركسترا مؤلفة من 
100 عازف، حيث قدم األوبريت 
عدة لوحات استعراضية أبهرت 
احلضور عرضت لتطور دولة 
قطر منذ فترة الغوص من أجل 
جمع اللؤلؤ وتأثير البحر على 
احلياة االجتماعية وقتها وحتى 
اكتشاف النفط وما صاحبه من 
تغير وصوال الى الوقت احلالي 
وما فيه من تطور ملحوظ على 
جميع األصعدة احلياتية فيها.

 يذك���ر ان مهرج���ان قط���ر 
البحري يعد حدثا سنويا يرتكز 
الفنية والثقافية  على األنشطة 
والتعليمية واملائية، كما يهدف إلى 
تشجيع التراث القطري واالحتفال 
به، ويقوم املهرجان على خمسة 
الثقافة  أركان رئيس���ية، وهي: 
والتعلي���م والبيئ���ة والرياضة 
والترفيه. وعن طريق انخراط 
املشاركني في النشاطات املختلفة 
من شتى هذه األركان اخلمسة، 
يسعى املهرجان إلى نشر الوعي 
بني املقيمني والزوار في دولة قطر 
إزاء التراث البحري الغني الذي 

تتمتع به دولة قطر.
الدوحة ـ عبدالحميد الخطيب  ٭

من أوبريت »أسرار البحر«لوحة فنية ملا بعد اكتشاف النفط

تصميمات جميلة في فقرات احلفل  جانب من حفل االفتتاح

الشاطئ الشرقي للدوحة شهد حدثًا تاريخيًا وثقافيا وترفيهيًا وسط حضور ديبلوماسي وإعالمي وفني كبير

قطر تكتشف »أسرار البحر« باحلي الثقافي »كتارا« بـ 100 عازف

ملهرجان قطر البحري وهو إنتاج 
قطري-ايطالي مش���ترك فريد 
وثري يشارك فيه أكثر من 300 
ما بني عازف وطاقم، كما يحتوي 
على قطعة موس���يقية أصلية 


