
وقعت مكتبة قطر الوطنية مذكرة تعاون إستراتيجية 
مع مكتبة األمــة برئاسة الجمهورية التركية لتعزيز 
التعاون في املجاالت ذات االهتمام املشترك كالتعاون 
في املجاالت العلمية والتقنية والثقافية، والتعاون في 
مجال املعلومات وأنشطة املكتبات.  ووقع املذكرة من 
الجانب القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز 
الــكــواري، وزيــر الــدولــة ورئــيــس مكتبة قطر الوطنية، 
ومــن الــجــانــب الــتــركــي ســعــادة السفير الــدكــتــور متني 
كيراتلي، مدير الشؤون اإلدارية في رئاسة الجمهورية 

التركية.
وقـــال ســعــادة الــدكــتــور حمد بــن عبدالعزيز الــكــواري: 
للشراكة مع الدول الصديقة مثل الجمهورية التركية 
بهجة خاصة، ألن التعاون حينها يقوم على العديد 
من قواسم التاريخ والثقافة املشتركة بخالف املصلحة 
ــــذه االتـــفـــاقـــيـــة مــع  ــة. واحـــتـــفـــالـــنـــا بــتــوقــيــع هـ ــادلـ ــبـ ــتـ املـ
مكتبة األمــة برئاسة الجمهورية التركية هو احتفاء 
ـــمـــيـــزة بـــني بــلــديــنــا 

ُ
بـــالـــصـــداقـــة املــتــيــنــة والـــعـــالقـــات امل

والــتــعــاون الـــراســـخ فــي مــجــاالت واســعــة ومــتــنــوعــة ال 

تقتصر فقط على مجاالت الثقافة والتعليم.
ــدرك غــيــرنــا ثـــراء  ــــدرك كــمــا يــ ــكــــواري: ونـ ــــاف د. الــ وأضـ
األرشيف التاريخي في املكتبات التركية بصورة عامة 
والعثماني بصورة خاصة، وما تعنيه هذه املرحلة من 

قواسم مشتركة بيننا تجعل التعاون مثمًرا للطرفني. 
وبفضل حداثة املكتبتني، مكتبة قطر الوطنية ومكتبة 
األمة التركية، فإن هذا التعاون سيكون له تأثيره في 

ا.
ً

كل مكان حول العالم أيض

وقـــال: مــذكــرة الــتــعــاون ليست هــي أول تــعــاون بيننا 
وبني املكتبات التركية، فقد سبقتها قبل بضعة أعوام 
اتفاقية مشتركة مع مكتبة تركيا الوطنية. إن اتفاقنا 
ـــا واســعــة 

ً
الـــيـــوم لـــن يــكــون األخـــيـــر، بـــل ســيــفــتــح آفـــاق

أمــام املزيد من جهود التعاون املشترك في مجاالت 
الــرقــمــنــة وحــفــظ الـــتـــراث وتــطــويــر التعليم والــثــقــافــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا وتــطــويــر إدارة املكتبات  واســتــخــدام 
والــتــدريــب لصقل مــهــارات املــوظــفــني وبــنــاء اقتصاد 
املـــعـــرفـــة فـــي أوطـــانـــنـــا، ومــــد جـــســـور الــدبــلــومــاســيــة 
الثقافية بني املكتبات القطرية والتركية في املستقبل.

وبــدوره، قال سعادة السفير الدكتور متني كيراتلي: 
ــر  شـــهـــدت الـــســـنـــوات الــعــشــر املـــاضـــيـــة تــوطــيــد أواصــ
العالقات الثنائية بني تركيا ودولة قطر عبر التعاون 
املشترك في مختلف املجاالت السياسية والتعليمية 
ــن دواعـــــــي ســـرورنـــا  والـــثـــقـــافـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة. وإنــــــه مــ
الثقافي الراسخ بني  آفــاق الوئام  وسعادتنا توسيع 
الــبــلــديــن بــتــوقــيــع مــذكــرة تــعــاون جــديــدة بــني مكتبة 
ــة بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة ومــكــتــبــة قطر  ــ األمـ
الــتــعــاون احــتــفــاًء طويل  الوطنية. ونحن نعتبر هــذا 

املدى باملعرفة والتعلم.

:        

للشراكة مع الجمهورية التركية بهجة خاصة

¶ د. حمد الكواري يتلقى إهداء من د. متني كيراتلي

الدوحة - الشرق

في إطــار رعاية املواهب في صناعة السينما 
الوطنية املتنامية في قطر، يعرض مهرجان 
ــمــه 

ّ
ــتـــاســـع، الـــــذي تــنــظ أجـــيـــال الــســيــنــمــائــي الـ

ــــالم ملهمة  أفـ لـــألفـــالم، 10  الـــدوحـــة  مــؤســســة 
ملخرجني قطريني وصانعي أفالم مقيمني في 
قطر، وذلك ضمن البرنامج الشهير صنع في 
قطر من تقديم Ooredoo. يعود برنامج صنع 
فـــي قــطــر، الــــذي ُيــعــد مـــن أبــــرز الـــفـــقـــرات الــتــي 
ينتظرها الجمهور في مهرجان أجيال، ليتيح 
الفرص أمام املبدعني املحليني لالنضمام إلى 
الــعــاملــي. وهــو بمثابة منصة  مجتمع األفـــالم 
فـــريـــدة لــصــانــعــي األفـــــالم الــطــمــوحــني تعتمد 
عــلــى الـــقـــوة الــكــامــنــة لــلــســيــنــمــا ألجــــل إنــشــاء 
محتوى أصلي وجذاب في املنطقة يسهم في 
تعزيز التفاهم العاملي من خالل الحوار الفني. 
ســتــتــنــافــس األفــــــالم الــقــصــيــرة الـــعـــشـــرة على 

الــتــي اختارتها لجنة  جــوائــز صنع فــي قــطــر، 
تحكيم تــضــم املــمــثــلــة األمــريــكــيــة شــيــال فــانــد، 
الــتــنــفــيــذي  عــضــو مــجــلــس اإلدارة والـــرئـــيـــس 
ألستوديوهات كتارا أحمد الباكر، وصانعة 
األفالم الفلسطينية البريطانية فرح نابلسي 
املــرشــحــة لــجــائــزة األوســـكـــار والـــحـــائـــزة على 
جــائــزة الــبــافــتــا عــن فيلم الــهــديــة املـــدعـــوم من 
مؤسسة الــدوحــة لــألفــالم. واســتــمــراًرا ملسيرة 
مؤسسة الدوحة لألفالم وحرصها على إبراز 
املواهب العربية أمام الجمهور الدولي، سّجل 
ا في 

ً
ماجد الرميحي وشيماء التميمي مكان

التاريخ بصفتهما مخرجني ألول فيلم قطري 
«ومن ثم سيحرقون البحر» وأول فيلم يمني 
«ال تاخذ راحتك» جرى اختيارهما للمنافسة 
فــي فــعــالــيــات األفــــالم الــدولــيــة فــي «لــوكــارنــو» 
و»البندقية» على التوالي. وفــي هــذا الصدد، 
قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة املهرجان 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة الدوحة لألفالم: 

فــخــورة جــدًا بتصميم وشغف ومهنية دفعة 
صــنــع فـــي قــطــر لــهــذا الـــعـــام ومــثــابــرتــهــم على 
تحقيق مشاريعهم على الرغم من القيود التي 
فرضها عليهم الوباء العاملي. في كل عام يقّدم 
إثــارة  املبدعون املحليون قصًصا هــي األكــثــر 
 للشك جــودة وأهمية 

ً
ل بما ال يــدع مجاال

ّ
تمث

األفالم املصنوعة في قطر واملنطقة؛ فما زالت 
 
ً
السينما العربية فــي تــطــّور وصــعــود، تــاركــة
الــعــاملــي.  بصمة فــريــدة فــي مجتمع السينما 
ومــن شــأن األفــالم امللهمة واملــؤثــرة املصنوعة 
فـــي قــطــر ومــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 
فـــي تشجيع  كــبــيــًرا  ــــؤدي دوًرا  تـ أفــريــقــيــا أن 

املواهب الناشئة.
وأضــافــت: أشعر بالفخر عندما أرى صانعي 
األفـــالم فــي قطر يــحــرصــون كــل الــحــرص على 
إكــمــال أعــمــالــهــم الــروائــيــة، وهـــي أعــمــال تقدم 
منظورات جديدة للحياة تعكس آمال اإلنسان 

وتطلعاته والتحديات التي تعترض طريقه.

    Ooredoo 

صنع في قطر يدعم املواهب املحلية
الدوحة ـ الشرق

أعــلــنــت قــنــاة الــجــزيــرة عــن عـــودة قــريــبــة لإلعالمي 
إلــى شاشتها مــن خالل  الــســعــودي علي الظفيري 
ــروي ســيــرة  ــ ــو بـــرنـــامـــج يـ بـــرنـــامـــج «املـــقـــابـــلـــة»، وهــ
وحياة ومحطات نجوم السياسة والفكر والثقافة 
والفن من خالل مقابلة شخصية تجري في أجواء 
غير رسمية، يقوم من خاللها مقدم البرنامج علي 
الظفيري بتسليط األضواء على جوانب جديدة من 

حياة هذه الشخصيات. 
وتعود إطاللة علي الظفيري على شاشة الجزيرة 
إلى عام 2009 من خالل برنامج «في العمق»، الذي 
ا 

ً
استمر حتى إطالق الجزيرة لبرامج جديدة تزامن

الــذكــرى العشرين النطالقتها، كــان مــن بينها  مــع 
الــــذي يستضيف شخصيات  بــرنــامــج «املــقــابــلــة» 
ســيــاســيــة وفــكــريــة وأصـــحـــاب خـــبـــرات، مـــن صــنــاع 
قرار وكتاب وفنانني وغيرهم، ليطلع املشاهد على 
خالصة تجارب تستحق الذكر واملتابعة، ويضيف 
ف بــحــيــاة الضيف  الــبــرنــامــج ملــحــة شخصية تــعــرِّ
في كل حلقة، في حوار يمزج بني الشخصية وأهم 

األفكار واألعمال التي ارتبطت بها.

أطلق امللتقى القطري للمؤلفني بالتعاون مع مركز 
تمكني ورعــايــة كــبــار الــســن «إحـــســـان» فعالية ما 
فوق الستني التي تستهدف كبار السن وتستهدف 
تعزيز مساهمة كبار السن في املجتمع وإشراكهم 
الثقافية، واستضافت الجلسة األولى  في الحياة 
الــفــنــانــة هـــديـــة ســعــيــد، فــيــمــا افــتــتــحــت الــجــلــســة 
ــاذة مـــريـــم يـــاســـني الـــحـــمـــادي مـــديـــر إدارة  ــ ــتـ ــ األسـ
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، مـــديـــر عــــام املــلــتــقــى الــقــطــري 
للمؤلفني. وقالت إن امللتقى يقدم فعاليات هادفة 

ويركز على املثقفني.
الفنانة هدية سعيد الشباب إلى  وبــدورهــا، دعــت 
االســتــفــادة مــن خبرة األشــخــاص الكبار فــي السن. 
مــشــيــرة إلـــى أن األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــقــديــمــة كــانــت 
تصور الشخص كبير السن بأنه شخص ذو هيبة 
ووقـــــار ومــكــانــة، فـــي حـــني أخـــذ كــتــاب الـــدرامـــا في 
السنوات األخيرة خطا مختلفا فصرنا نرى كبير 
السن عاجزا أو يعاني من حالة نفسية أو راضخا 
ومــهــمــشــا. كــمــا دعـــت الــُكــتــاب إلـــى إنــتــاج نصوص 
يكون أبطالها أشخاصا كبارا في السن محافظني 

على وقارهم وثقافتهم.

الظفيري يعود للجزيرة 
في «املقابلة»

هدية سعيد في ضيافة 
«ما فوق الستني»

¶ من اإلعالن الترويجي

الدوحة ـ الشرق

الدوحة- الشرق مهرجان قطر للفنون يختتم فعالياته اليوم

«االمتنان ثقافة حياة» في صالون الجسرة

ــيــــوم مـــهـــرجـــان قـــطـــر الــــدولــــي لــلــفــنــون  يــخــتــتــم الــ
فعاليات وأنشطة نسخته الثالثة التي انطلقت 
ــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي فـــي الـــحـــي الــثــقــافــي كــتــارا  يــ
ــــة مــن  بـــمـــشـــاركـــة 300 فـــنـــان وفـــنـــانـــة مــــن 65 دولــ
الــعــالــم. وســيــكــون الجمهور على  أنــحــاء  مختلف 
مـــوعـــد فـــي ســهــرتــه الــخــتــامــيــة مـــع حــفــل تــوزيــع 
الـــجـــوائـــز والـــــذي ســتــشــهــده الــســاحــة الــخــارجــيــة 
الواقعة بني مباني 15 و16 و18 حيث ستمتد من 

الخامسة إلى الثامنة مساًء.
ــرا مــــن الــفــنــانــني  ــيـ ــبـ ــان إقــــبــــاال كـ ــرجــ ــهــ ــد املــ ــهــ وشــ
واملهتمني على مختلف أنشطته في أجواء عكست 
رســـالـــة الــحــي الــثــقــافــي كـــتـــارا بــــأن يــكــون ملتقى 
ــّد جــســور  لــلــثــقــافــات والـــفـــنـــون وســعــيــه الــــدائــــم ملــ
التواصل بــني الثقافات والــشــعــوب. وكما احتفى 
املهرجان بالريشة واأللــوان واألعمال الفنية فإنه 
مــثــل مــنــصــة لــلــعــروض املــوســيــقــيــة املــتــنــوعــة في 
رسالة تؤكد تكامل الفنون وقدرتها على التعبير 

بأن تكون اللغة املشتركة بني جميع الناس.

يواصل صالون الجسرة الثقافي إقامة فعالياته املباشرة 
وذلك بتنظيم محاضرة تحت عنوان (االمتنان ثقافة حياة) 
الــقــادم، وستقدمها نجاة علي محمد، وهي  مساء السبت 
إعالمية متخصصة في العالقات العامة واإلعالم. كما أنها 
حاصلة على دبلوم في العالقات العامة الدولية، وعضو في 
الجمعية الدولية للعالقات العامة بلندن وكذلك عضو في 

الجمعية الدولية للعالقات العامة فرع الخليج.
وسيحل سعادة السيد عمر البرزنجي، سفير العراق لدى 
الدولة، ضيف شرف هذا اللقاء، الذي سيقام في مقر النادي 

بسوق واقف.

الدوحة- الشرق

¶ من إحدى الورش التي نفذتها الدوحة لألفالم

الدوحة - الشرق

¶ نجاة علي
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