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سيف بن مرزوق الشمالنناصر محمد العثمان

 خليفة السيد

حمد حمدان المهندي

ربيعة محمد الكعبي

علي الفياض

أحمد بن راشد المسند

علي عبد اهللا خليفة

د. ربيعة الكواري

محمد جاسم الخليفيهالل العامري

عبد الرحمن المناعي

عبد العزيز المسلم سعود عبد اهللا الرومي

عبدالعزيز ناصر

محمد المسلماني

حمد بن محسن النعيمي

علي شبيب المناعي

والـــــهـــــويـــــة ـــــراث  ـــــت ـــــل ل قـــــطـــــر  مــــــركــــــز  و  كـــــــتـــــــارا  تـــــكـــــريـــــم 

مــســرح  يــشــهــد   :]  - الــــدوحــــة 
تمام  في  كتارا  الثقافي  بالحي  الــدرامــا 
الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم 
األحد حفل تكريم رواد التراث والهوية 
لدول  التعاون  مجلس  ودول  قطر  في 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة وذلــــك تــحــت رعــايــة 
وحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم 
آل ثــانــي رئــيــس رابــطــة رجـــال األعــمــال 
القطريين، حيث يشمل التكريم كوكبة 
وخليجياً  محلياً  ــبــارزة  ال األســمــاء  مــن 
مــن إيــمــان الــمــركــز بالجهود  انــطــالقــاً 
الــتــراث  رواد  بذلها  الــتــي  والتضحيات 
مــجــلــس  ودول  قـــطـــر  فــــي  والــــهــــويــــة 
التعاون من أجل المحافظة على التراث 
األصيل وصون الهوية الوطنية وتوثيقه 
وأرشفته ووضعه بين أيدي المهتمين 
والــمــخــتــصــيــن وفــــي خـــدمـــة األجـــيـــال 

القادمة.

مبادرة مركز قطر للتراث
من  أولـــى  مــبــادرة  الليلة  وتــكــريــم   
مـــركـــز قــطــر لـــلـــتـــراث والـــهـــويـــة لكل 
األول  الدفاع  خط  شّكلت  التي  الجهود 
عن التراث والهوية اإلسالمية والعربية 
الخليجية وحمايتها من مخاطر الغزو 
الثقافي واالستالب الحضاري  وتحقيقاً 
لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، والتي تؤكد 
ومستقبل  حاضر  ربــط  ضـــرورة  على 
وهويتها،  وتــراثــهــا  بماضيها  أجــيــالــنــا 

لهذا  باالنتماء  اإلحساس  لديها  ليتعّزز 
ـــوطـــن، والـــحـــفـــاظ عــلــى مــكــتــســبــاتــه.  ال
ويشتمل حفل الليلة على تكريم خاص 
لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني 
مؤسس متحف الشيخ فيصل بن قاسم 
مــن أكثر  أل ثــانــي، والـــذي يعد واحـــداً 
المتاحف الخاصة شهرة للفن والتحف 
اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط.

ً المكّرمون محلياً وخليجا

 كــمــا يــشــمــل الــتــكــريــم الــمــوســيــقــار 
الـــراحـــل عــبــدالــعــزيــز نــاصــر الــعــبــيــدان 
محمد  والراحل  الوطني  النشيد  ملحن 
جاسم الخليفي الذي أعطى الكثير من 
وبخاصة  قطر  بمتاحف  االرتقاء  أجل 

متحف قطر الوطني الذي تأسس سنة 
الــعــثــمــان  مــحــمــد  بـــن  ونـــاصـــر   ،١٩٧٥
عميد الصحافة القطرية واألمين العام 
التحاد الصحافة الخليجية والذي أنشأ 
أول إذاعة في قطر وهي إذاعة «الجامع 
فاعالً  عضواً  وكــان   ١٩٦٥ عام  الكبير» 
الوطني  قطر  متحف  إنــشــاء  لجنة  فــي 
كما  واآلثار.  بالتاريخ  الهتماماته  نظراً 
الثقافي  الحي  مؤسسة  التكريم  يشمل 
العام  مديرها  شخص  في  ممثالً  كتارا 
السليطي،  إبراهيم  بــن  خالد  الدكتور 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  تكريم  وكذلك 
والهوية،  للتراث  قطر  لمركز  السابق 
وربيعة  الدقع  عمر  بدر  السفير  وهم: 
محمد الكعبي ومحمد صالح المناعي، 

دول  من  مكّرمين  خمسة  إلى  إضافة 
مجلس التعاون الخليجي، وهم: مؤرخ 
الخليج سيف بن مرزوق الشمالن من 
خليفة  اهللا  عبد  وعلي  الكويت،  دولــة 
مـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وعــبــدالــعــزيــز 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــمـــســـلـــم مـــــن دولـــــة 
اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وســعــود 
العربية  المملكة  من  الرومي  اهللا  عبد 
الــســعــوديــة، والــشــيــخ هـــالل بــن محمد 

العامري من سلطنة عمان.

الرواد في مجال التراث
ـــــــرواد في   أمــــا الـــمـــكـــّرمـــون مـــن ال
قطر،  دولة  في  والهوية  التراث  مجال 
فهم: أحمد بن راشد المسند ، الشيخة 
نـــورة بنت نــاصــر آل ثــانــي، والــدكــتــورة 
الرحمن  وعبد  الغانم،  علي  بنت  كلثم 
إبراهيم المناعي، والدكتور ربيعة صباح 
الــــكــــواري، وحــمــد حـــمـــدان الــمــهــنــدي، 
وحسن  المسلمني،  أحمد  بن  ومحمد 
أحــمــد الــمــهــنــدي ، وحــمــد بــن محسن 
الــنــعــيــمــي، ومـــحـــمـــد عـــلـــي عـــبـــد اهللا، 
المناعي  وشبيب  غريب  أحمد  وصالح 
السيد  وخليفة  الفياض  اهللا  عبد  وعلي 
الخاطر  محمد  بنت  وسبيكة  المالكي 
بنت  وظبية  آل  اهللا  عبد  بنت  وشيخة 
علي  بــنــت  وســلــمــى  السليطي  عــبــداهللا 
وعبد  البلوشي  سعيد  ومحمد  النعيمي 

العزيز أحمد المطاوعة.

ــــرز الــمــكــّرمــيــن ــان أب ــم ــث ــع ــفــي وال ــي ــخــل ــي وال ــاع ــن ــم ــز نــاصــر وال ــزي ــع ــد ال ــب ع

حسن أحمد المهنديبدر عمر الدفع
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