
افــتــتــَح   :] الدوحة- 
بـــالـــمـــؤّســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الــثــقــافــي «كـــتـــارا»، مــعــرض 
فــــــّن الـــمـــنـــمـــنـــمـــات الـــتـــركـــي 
للفنان فرحات عقل، ويضم 
لوحة   ٤٠ من  أكثر  المعرض 
تصوير  بين  تنّوعت  وصــورة 
األعمال المعمارية الموجودة 
عــلــى جــانــبَــي إســطــنــبــول إلــى 
جــــانــــب تــــصــــويــــرهــــا غــــطــــاَء 
والمسجد  الــمــشــرفــة  الكعبة 
الـــنـــبـــوي واآلثــــــار اإلســالمــيــة 
والــعــثــمــانــيــة كــســيــف الــقــائــد 
خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد وضـــغـــراء 
الــســلــطــان ســلــيــمــان الــقــانــونــي 
ويـــــافـــــوز الـــســـلـــطـــان ســلــيــم، 
مالمح  مــن  الكثير  وغيرها 

العثماني. التراث 
ـــاح ســـعـــادة  ـــت حـــضـــر االفـــت
األســـتـــاذ الــدكــتــور خــالــد بن 
إبـــراهـــيـــم الــســلــيــطــي مــديــر 
الدكتور  وسعادة  كتارا،  عام 
مــحــمــد مــصــطــفــى كــوكــصــو 
التركية  الجمهورية  سفير 
السيد  وســعــادة  قــطــر،  لــدى 
مــــتــــيــــن كــــــراتــــــلــــــي رئــــيــــس 
الــــشــــؤون اإلداريـــــــة لــرئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــركــــيــــة، 
والــدكــتــور ســلــجــوق كــورشــاد 
كــــــوجــــــا مــــــديــــــر الـــــمـــــركـــــز 
امرة  يونس  التركي  الثقافي 
بــــالــــدوحــــة، وجـــمـــهـــور مــن 

والتراث. الفنون  ُمتذّوقي 
وفـــــــي هـــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، 
سعادته  عن  السليطي  أعــرب 

فن  معرَض  كتارا  باحتضان 
الــمــنــمــنــمــات الـــتـــركـــي الــــذي 
العثمانية  الفنون  أشــهــر  يــعــّد 
أن  إلــى  ُمــشــيــًرا  الكالسيكية، 
ـــمـــعـــرض يــكــتــســب أهــمــيــة  ال
كبيرة ألنه يعكس ثراء التراث 
الـــتـــركـــي الــــــذي يــتــمــّيــز بــفــن 

المنمنمات.
مـــن جـــانـــبـــه، أّكـــــد ســعــادة 
ـــور مــحــمــد مــصــطــفــى  ـــدكـــت ال
كــوكــصــو ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــركـــيـــة لـــــدى قـــطـــر، عــلــى 
في  الفنّية  المعارض  أهمية 
تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
ودورهـــا  وتــركــيــا،  قطر  بين 

فـــي الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي ومــد 
البلدين  بين  التواصل  جسور 
إلى  شكره  مقدًما  الشقيقين. 
كــــتــــارا الحــتــضــانــهــا مــعــرض 
ــتــركــيــة الـــذي  الــمــنــمــنــمــات ال
يعتبر جزًءا مهًما وأصيًال في 

الفن التركي.
كــمــا أشـــــاد ســـعـــادة الــســيــد 
الشؤون  رئيس  كراتلي  متين 
الجمهورية  لرئيس  اإلداريــــة 
بذلته  لما  شكره  عن  التركية 
كـــــل مـــــن كـــــتـــــارا والــــســــفــــارة 
التركية من جهود لمّد جسور 
العديد  عبر  الثنائي  الــتــعــاون 
من الفعاليات التي تسهم في 

حضور الثقافة التركية.
بينما أشار الدكتور سلجوق 
المركز  مدير  كوجا  كورشاد 
الثقافي التركي «يونس امرة» 
بالدوحة إلى أهمية المعرض 
فــــــي الــــتــــعــــريــــف بـــالـــثـــقـــافـــة 
التي  الجهود  ُمثمنًا  التركية، 
كافة  إنجاح  في  كتارا  تبذلها 

الفعاليات الثقافية التركية.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، قــــال 
الـــفـــنـــان فــــرحــــات عـــقـــل: إن 
الــمــعــرض يــحــتــوي عــلــى أهــم 
برسمها  قـــام  الــتــي  األعـــمـــال 
عــــلــــى فــــــتــــــرات مــــتــــبــــاعــــدة، 
مــوضــًحــا أن كـــل قــطــعــة من 

أعـــمـــالـــه اســـتـــغـــرقـــت الــكــثــيــر 
الــفــن  هـــــذا  ألن  الــــوقــــت  مــــن 
منوًها  كــبــيــًرا،  جــهــًدا  يتطلب 
األولــى  تعتبر  مشاركته  بــأن 
لـــه خـــــارج تـــركـــيـــا. مــضــيــًفــا: 
الترابية  األلـــوان  استخدم  إنــه 
لوحاته  رسم  في  واإلكريليك 
الكانفاس  بــيــن  تــنــّوعــت  الــتــي 
ُمبينًا  وطباعتها،  والــصــدف، 
فــن  هــــــو  الـــمـــنـــمـــنـــمـــات  أن 
تــوشــيــح الــنــصــوص بــالــرســوم 
الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة الــــُمــــصــــغــــرة، 
وتــــتــــمــــّيــــز بــــالــــدقــــة وكــــثــــرة 
الفنّية  والــعــنــاصــر  التفاصيل 

والتشكيلّية.
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١٧فنون وثقافة

«فّن المنمنمات التركي» يعكس ثراء التراث العثماني
في معرض بالتعاون بين كتارا والسفارة التركية في اتفاقية وّقعتها مع مكتبة األمة

الوطنية  قطر  مكتبُة  وّقعت  قنا:   - الدوحة 
األمــة  مكتبة  مــع  استراتيجية  تــعــاون  مــذكــرة 
التعاون  لتعزيز  التركية  الجمهورية  برئاسة 
في المجاالت ذات االهتمام الُمشترك وخاصة 
المجاالت العلمية والتقنية والثقافية، والتعاون 
وقع  المكتبات.  وأنشطة  المعلومات  مجال  في 
الدكتور  سعادة  القطري  الجانب  من  المذكرة 
حــمــد بــن عــبــدالــعــزيــز الـــكـــواري وزيـــر الــدولــة، 
رئــيــس مكتبة قــطــر الــوطــنــيــة، ومـــن الــجــانــب 
كيراتلي  متين  الدكتور  السفير  سعادة  التركي 
الجمهورية  رئاسة  في  اإلداريــة  الشؤون  رئيس 
الواسعة  المجاالت  المذكرة  وتــحــّدد  التركية. 
لــلــتــعــاون فـــي الـــمـــجـــاالت الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة 
والــثــقــافــيــة، وبــنــاء الــقــدرات وتــبــادل الخبرات 
والـــمـــعـــرفـــة والـــمـــهـــارات فـــي تــطــويــر أنــشــطــة 
الموظفين  وتـــبـــادل  الــمــكــتــبــات،  ومـــمـــارســـات 
وأنشطة التدريب خاصة في مجاالت الفهرسة 
الوسائط  وأنظمة  البيانات  وقواعد  والتصنيف 

المتعّددة، وغيرها.
بن  حمد  الدكتور  سعادة  قــال  كلمته،  وفــي   
تركيا  مــع  الــتــعــاون  إن  ـــكـــواري:  ال عــبــدالــعــزيــز 
والثقافة  التاريخ  قواسم  من  العديد  على  يقوم 
الُمشتركة بخالف المصلحة المتبادلة، واحتفاء 
بين  الــمــمــّيــزة  والــعــالقــات  المتينة  بــالــصــداقــة 
واسعة  مــجــاالت  فــي  الــراســخ  والــتــعــاون  بلدينا 
ومتنّوعة ال تقتصر فقط على مجاالت الثقافة 

والتعليم.
ــــراء األرشـــيـــف الــتــاريــخــي في  وأشـــــار إلــــى ث
والعثماني  عــامــة  بــصــورة  الــتــركــيــة  الــمــكــتــبــات 
الُمشتركة  القواسم  أن  مؤكًدا  خاصة،  بصورة 
ُمضيًفا:  للطرفين،  مثمًرا  التعاون  تجعل  بيننا 
ــيــن، مــكــتــبــة قطر  وبــفــضــل حـــداثـــة الــمــكــتــبــتَ
الوطنية ومكتبة األمة التركية، في التجهيزات 
والوسائل وما تتمتعان به من تطّور تكنولوجي، 
في  ليس  تأثيره  لــه  سيكون  التعاون  هــذا  فــإن 
كل  في  بل  فحسب،  واإلسالمي  العربي  عالمنا 

مكان حول العالم أيًضا.
الدكتور  السفير  ســعــادة  صـــّرح  جــانــبــه،  مــن 
ــــــة في  مــتــيــن كــيــراتــلــي رئــيــس الـــشـــؤون اإلدارّي
رئاسة الجمهورية التركية، بأن السنوات العشر 
الــمــاضــيــة شـــهـــدت تــوطــيــد أواصــــــر الــعــالقــات 
التعاون  عبر  قطر  ودولـــة  تركيا  بين  الثنائية 
السياسية  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  الــُمــشــتــرك 

والتعليمية والثقافية والبيئّية.
وقـــال: «إنــه مــن دواعـــي ســرورنــا وسعادتنا 
توسيع آفاق الوئام الثقافي الراسخ بين البلَدين 
بتوقيع مذكرة تعاون جديدة بين مكتبة األمة 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة ومــكــتــبــة قطر 
الوطنية، ُمشيًرا إلى أنه مع زيادة اإلقبال على 
تعلم اللغة التركية واالهتمام الُمتزايد بالثقافة 
التركية، فإننا نعتبر هذا التعاون احتفاًء طويل 

المدى بالمعرفة والتعّلم». 

المكتبة الوطنية تفتح نافذًة على ثقافة تركيا

اإلشــراف  لجنُة  قامت   :] الدوحة- 
عــلــى تــجــمــيــل الـــطـــرق واألمــــاكــــن الــعــاّمــة 
تطوير  أعمال  تنفيذ  من  باالنتهاء  بالدولة 
شـــــارع الــــفــــردوس الـــــذي يــمــتــد مـــن واحـــة 
تطوير  أعمال  ضمن  مشيرب،  إلى  الدوحة 
جداريات  التطوير  شمل  وقد   .١٣ المنطقة 
فنانين  ســبــعــة  بــهــا  شــــارك  فــنــيــة  وأعــــمــــاًال 
قطريين وُمقيمين، قاموا بتنفيذ جداريات 
وذلك  الــشــارع،  جــدران  على  إبــداعــي  بطابع 
ضمن مبادرة «جداري آرت» التي أطلقتها 

متاحف قطر بالتعاون مع اللجنة.
وبهذه المناسبة، صّرح المهندس محمد 
عرقوب الخالدي، رئيس لجنة اإلشراف على 
بالدولة،  العامة  واألمــاكــن  الــطــرق  تجميل 
بأن التطوير يشمل أعمال إعادة تأهيل عدة 
أن  مــوضــًحــا  وســاحــات.  وتقاطعات  شـــوارع 
مشاركة الفنانين ببصماتهم الفنية الفريدة 

إحــســاًســا  المجتمع  أفــــراد  أعــطــت  بــالــمــوقــع 
وعــززت  بــهــم،  المحيط  بالمكان  ملموًسا 
الحركة في المنطقة والحي السكني، حيث 
ومعلًما  جــديــدة  وجــهــة  المنطقة  أصبحت 
المهندس  قال  جانبه،  ومن  جذابًا.  سياحًيا 
عبد الرحمن أحمد آل إسحاق، ُمدير إدارة 
الفن العام بمتاحف قطر: «يسعدنا التعاون 
مــــرة أخـــــرى مـــع «أشــــغــــال» فـــي مـــبـــادرة 
جداري آرت، التي تهدف إلى تجميع كوكبة 
جــدران  على  الحيوية  إلضفاء  الفنانين  من 

المدينة وتجميلها.
نائب  كافود،  ســارة  المهندسة  وصّرحت 
الطرق  تجميل  على  اإلشـــراف  لجنة  رئيس 
واألماكن العامة بالدولة: ساهمت «جداري 
آرت» في إضافة لمسات إبداعّية تمثل قطر 
المناطق.  مــن  العديد  فــي  تــطــّورهــا  ومــســار 
وعّلق الُمهندس منصور الموسوي من لجنة 

واألمــاكــن  الــطــرق  تجميل  عــلــى  اإلشـــــراف 
مساحات  توفير  على  نعمل  بالدولة:  العامة 
إضافية في مناطق مختلفة من أنحاء دولة 
الجديدة  الــعــام  الفن  أعــمــال  وتشمل  قطر. 
أعماًال فنية أبدعها كل من مبارك المالك، 
وغــادة  باسهل،  وهـــدى  ثــانــي،  آل  ومــبــارك 
السويدي، وسها الضاني، وعبد اهللا الصالت، 
وأحــمــد الــجــفــيــري. وقـــال الــفــنــان عــبــد اهللا 
الصالت، موضًحا مصدر إلهام عمله الفني 
«سيدة في مهب الريح»: «يشير اسم عملي 
هذه  رسمت  فقد  اتبعتها  التي  الطريقة  إلى 
رسم  كراسة  في  ورق  على  أوًال  الشخصية 

أثناء جلوسي في الحديقة في يوم عاصف.
كـــمـــا أن اســـــم الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي يــعــبــر عــن 
هذه  رســم  فــي  استخدمته  الـــذي  األســلــوب 
للتعبير  كوسيلة  المجّردة  والرموز  األشكال 
عن كل فكرة أو شعور انتابني وقتها». بينما 

غادة  للفنانة  «الحناء»،  الفني  العمل  يصّور 
السويدي، شخصية نابضة بالحياة تعّبر عن 

ثقافتها وأسلوب حياتها.
وقال مبارك المالك ُمعلًقا على جداريته 
«أم بّطولة»: أسعى للبحث عن الذات، دون 

إهمال عنصَري االبتكار والحداثة.
قائًال:  جداريته  ثاني  آل  مبارك  ويشرح 
تـــصـــّور جـــداريـــتـــي الـــمـــعـــروضـــة فـــي شـــارع 
الــــفــــردوس بـــالـــدوحـــة تـــطـــّور فـــن الــعــمــارة 
الــقــطــريــة عــبــر الــتــاريــخ مــع الــتــركــيــز بشكل 

أساسي على العناصر القديمة واألصيلة.
وتـــوضـــح ســهــا الـــضـــانـــي لــوحــتــهــا الــفــنــيــة 
تهدف  التي  صّبة»   - شقحة   - بعنوان «تيلة 
طريق  عن  الطفولة  ذكريات  استرجاع  إلى 
األلعاب  على  الضوء  تسلط  جــداريــات  ثــالث 
التراثية الفريدة التي اعتاد القطريون لعبها 

في السابق.

ــون الحياة فــي األماكــن الحضرية فنانون يبث
ضمن مبادرة الفن العام بمتاحف قطر

الــُمــلــتــقــى  أطـــلـــق   :] الدوحة- 
مركز  مع  بالتعاون  للمؤلفين  القطري 
تمكين ورعــايــة كــبــار الــســّن «إحــســان» 
فعالية «ما فوق الستين» التي تستهدف 
كبار السن وتهدف إلى تعزيز ُمساهمة 
في  وإشراكهم  المجتمع  في  السن  كبار 
وتغيير  والثقافية  االجتماعية  الــحــيــاة 
الـــصـــور الــنــمــطــيــة عــنــهــم، واســتــضــافــت 
بيت  بقاعة  أُقيمت  التي  األولــى  الجلسة 
مدير  وأدارهـــا  الثقافة  بـــوزارة  الحكمة 
غريب  صالح  األستاذ  بالملتقى  البرامج 
كًال من اإلعالمي خالد الزيارة والممثلة 
هــديــة ســعــيــد، وتـــم بثها مــبــاشــرة على 
قــنــاة يــوتــيــوب وحـــســـاب الــمــلــتــقــى على 

األستاذة  الجلسة  وافتتحت  إنستجرام. 
مــريــم يــاســيــن الــحــمــادي، مــديــر إدارة 
الملتقى  عــام  مــديــر  والــفــنــون،  الثقافة 
الــقــطــري لــلــمــؤلــفــيــن، وشـــكـــرت خــالل 
تعاونه  عــلــى  «إحـــســـان»  مــركــز  كلمتها 
إلى  تــهــدف  الــتــي  الفعالية  هــذه  إلقــامــة 

رفع الوعي وتعزيز المجتمع، وقالت: إن 
ويركز  هادفة  فعاليات  يقّدم  الملتقى 
عــلــى الــُمــثــقــفــيــن نـــظـــًرا لــكــون الــثــقــافــة 
والتعليم مرتكز تقّدم المجتمع والمنبع 
في  يساهم  الـــذي  الــُمــبــدع  للفكر  األول 

تطور بقية القطاعات. 

«ما فوق الستين».. فعالية للتوعية بقضايا كبار السّن

جانب من الندوة

بــعــد   :] الدوحة- 
الــّنــجــاح الــواســع الـــذي حققه 
األوروبــيــة  المهرجانات  في 
والــعــالــمــيــة فــي عـــام ٢٠٢٠، 
يصل الفيلم الروماني «بيتي 
أكازا» الذي شاركت الجزيرة 
الــوثــائــقــيــة فـــي إنــتــاجــه إلــى 
مــرحــلــة الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، 
على  حصريًا  يــعــرض  حيث 
قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة الــوثــائــقــيــة 
مساء اليوم في تمام الساعة 
مكة  بتوقيت  مساًء  العاشرة 
الـــمـــكـــرمـــة. ويـــتـــتـــبـــع صــانــع 
«رادو  الـــرومـــانـــي  األفــــــالم 

تـــشـــورنـــيـــتـــشـــو» فــــي الــفــيــلــم 
ـــقـــال الـــقـــســـري لــعــائــلــة  ـــت االن
رومــانــيــة مــن حــيــاة الــبــريــة 
إلــــى حـــيـــاة الــمــديــنــة، وهــي 
المكّونة  «إيــنــاتــشــي»  عــائــلــة 
مـــن تــســعــة أطـــفـــال بــرفــقــة 

األب واألم. 
فــقــد عــاشــت الــعــائــلــة في 
ــــام مـــع الــطــبــيــعــة  انـــســـجـــام ت
عــــلــــى أطــــــــــراف الـــعـــاصـــمـــة 
لمدة  بوخارست  الرومانّية 
عــقــَديــن مـــن الــــزمــــان، إلــى 

تحويل  السلطات  قــررت  أن 
حديقة  إلـــى  المنطقة  هـــذه 
وطـــنـــّيـــة عــــامــــة، وأجـــبـــرت 
أفــــــراد الــعــائــلــة عــلــى هجر 
واالنتقال  التقليدّية  حياتهم 
إلــــى الــمــديــنــة، وهــــي حــيــاة 
رب  عنها.  شيئًا  يعرفون  ال 
األســـــرة «جــيــكــو إيــنــاتــشــي» 
حياة  عــاًمــا   ٢٠ طيلة  عـــاش 
«روبــنــســون  بــروايــة  شبيهة 
كــــروزو» وهـــي قــصــة تعني 
عن  االنعزال  حلم  للكثيرين 
والحياة  الظالم  العالم  هــذا 

في ظل الطبيعة الرحيمة.  

«بيتي أكازا» حصريًّا على الوثائقية.. الليلة


