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المناعي تقتنص ومضات فنية تعبر عن حال ا�نسان العربي

كتب – أشرف مصطفى

أفتتح امس المعرض الشخصي 
التشكيلية  لــلــفــنــانــة  عــشــر  الــثــانــي 
ببهو  المناعي"،  "نـــوال  القطرية 
فندق الشيراتون بالدوحة، وذلك 
بــحــضــور ســـعـــادة األمـــيـــن الــعــام 
والتراث،  والفنون  الثقافة  لــوزارة 
وعــــــدد كــبــيــر مــــن الــتــشــكــيــلــيــيــن 
الـــــقـــــطـــــريـــــيـــــن والــــمــــقــــيــــمــــيــــن، 

والمهتمين بالفن التشكيلي.

المعاناة باأللوان
لــوحــة   ٣٠ الـــمـــعـــرض  تــضــمــن 
عــبــرت عــن اإلنــســانــيــة الــمــقــهــورة 
والــشــعــوب الــمــهــمــلــة الــتــي لــجــأت 
للتغيير من أجل مستقبل أفضل، 
واســـتـــخـــدمـــت الــمــنــاعــي ريــشــتــهــا 
للتعبير عن تلك المعاناة اإلنسانية 
بـــاســـتـــخـــدام خــــامــــات مــخــتــلــفــة 
ــنــوعــت بــيــن األلـــــــوان األكــريــلــك  ت
ـــهـــنـــدي، ومـــــن خـــالل  والـــحـــبـــر ال
عن  التعبير  مــن  تمكنت  الــرمــوز 

التي  البالية  القوانين  على  التمرد 
إحــســاس  دون  اإلنـــســـان  تضطهد 
ــــأن هـــنـــاك شـــعـــوبـــاً تــطــحــن في  ب
استطاعت  كما  الــظــلــم،  طــواحــيــن 
تــعــبــر عن  أن  الــمــتــبــايــنــة  األلــــــوان 
بالحرية  المحملة  األمــواج  تالطم 
المناعي  ريشة  وتفاعلت  والسالم. 
لتصوغ  وشعوراً  مع األحداث فكراً 
فــي كــل لــوحــة مــن لــوحــاتــهــا تلك 
ــيــة الــمــتــأجــجــة،  ــعــرب الــمــشــاعــر ال
بــشــكــل تــتــابــعــي لــتــعــبــر فـــي هيئة 

حاالت  على  اللوحات  من  سلسلة 
تـــبـــايـــن مـــخـــتـــلـــفـــة بـــيـــن حـــــاالت 
االنتصار  ثــم  والــحــزن،  الــســعــادة، 
حــيــث   .. وهــــكــــذا  ـــســـالم  فـــاالســـت
عــمــلــت الــمــنــاعــي عــلــى اقــتــنــاص 
عـــــدد مــــن الـــلـــحـــظـــات الــفــكــريــة 
الـــتـــي تــحــتــشــد فــيــهــا الـــومـــضـــات 
الــفــنــيــة لــيــصــبــح الـــحـــدث جــــزءا ال 
لكل  بتتابعه  ريشتها،  من  يتجزأ 
التغيير.  نحو  تسعى  التي  الحاالت 
فـــنـــجـــد الــــلــــوحــــات مــــزجــــت بــيــن 

األلـــم واألمــــل، والــخــوف بــاألمــن، 
ـــقـــيـــود بـــالـــحـــريـــة، والــــغــــروب  وال
عــربــيــاً  واقـــعـــاً  لتعكس  بــالــشــروق 
الــدم  أن  فنجد  األمــــواج.  متالطم 
من  لوحة  كل  في  حاضر  العربي 
لوحاتها، من خالل اللون األحمر، 
ونجد األلوان التي تعبر عن الطهر 
داخــل  صــراعــاً  نجد  كما  والــنــقــاء، 
ـــاً اســتــســالمــاً  كـــل لـــوحـــة، وأحـــيـــان
كــمــا تــنــطــق الــلــوحــات بــصــرخــات 

الضحايا، وتهتف باالنتصار. 

التغيير
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أكــــــــدت الـــفـــنـــانـــة 
هناك  يكن  لــم  أنــه  المناعي  نـــوال 
مــــوضــــوع آخـــــر أنـــســـب مــــن الــــذي 
اخـــتـــارتـــه لــمــعــرضــهــا خـــاصـــة في 
العربي،  عالمنا  في  يحدث  ما  ظل 
مــوضــوع  أن  وجـــــدت  وأضــــافــــت: 
محور  الظلم  ضد  والثورة  التغيير 
العربية  الثورات  قيام  مع  مناسب 
وهبوب نسيم الربيع العربي، وهو 
االعــمــال  نوعية  أن  أثــق  ماجعلني 

الـــمـــقـــدمـــة مــــن خـــــالل الــمــعــرض 
تــتــالمــس مـــع الــمــشــاعــر الــعــربــيــة. 
ال  التغيير  مــوجــة  أن  إلــى  مشيرة 
تــــدل فــقــط عــلــى الــنــصــر بـــل إنــهــا 
أحــيــانــاً تـــدل عــلــى الــخــســارة الــتــي 
يمكن ان نجدها متجلية في إراقة 
المشاعر  تصبح  هنا  ومن  الدماء، 
مختلطة ما بين الحزن والسعادة، 
وما بين التجديد والجمود على ما 
هــو عــلــيــه، وأوضــحــت ان لــوحــات 
من  باختالطها  اتسمت  المعرض 

خـــالل ألــــوان مــتــضــاربــة وحــركــات 
عاتية لألمواج النابعة من الفرشاة 
لــتــصــفــع وجــــه الـــلـــوحـــة بــكــل تحد 
قائلة: حان وقت التغيير فتالطمي 
بالتضحية  ولوحي  ألواني  أمــواج  يا 
في سبيل التغيير لمستقبل مضيء، 
وأكدت أن تسونامي التغيير موجة 
الذي  الشعبي  الغضب  من  تهدأ  ال 
بالحرية  تصرخ  لوحات  في  تفجر 
على  التغيير  سيمفونية  وتــعــزف 

أوتار الدماء العربية الطاهرة.

في معرضها الشخصي الثاني عشر

.. وفي جولة داخل  المعرضمبارك آل خليفة يفتتح معرض الفنانة نوال المناعي

كتاب حول ا)ديب السعودي الراحل غازي القصيبي

انطالق مهرجان الموسيقىالباروكية  الفلسطيني

يـــــرصـــــد الـــــكـــــاتـــــب حـــمـــد 
كتابه "جــوانــب  فــي  الــقــاضــي 
إنـــســـانـــيـــة فـــي حـــيـــاة األديــــب 
ـــــراحـــــل غـــــازي  الــــســــعــــودي ال
دار  عن  الــصــادر  القصيبي"، 
"الـــقـــمـــريـــن لــلــنــشــر"، هــذه 
يــعــرفــهــا  ال  الـــتـــي  الــــجــــوانــــب 
كــثــيــرون فـــي حـــيـــاة األديــــب 
األصل  في  والكتاب  الراحل، 
في  المؤلف  ألقاها  محاضرة 
األدبي  المنورة  المدينة  نادي 
بعد شهر من رحيل القصيبي 
ويذكر   .٢٠١٠ أغسطس  فــي 
يقع  الــذي  كتابه  في  القاضي 
فـــي ٦٠ صــفــحــة مـــن الــقــطــع 

دفعته  التي  األسباب  الصغير 
لـــلـــشـــروع فــــي طـــبـــاعـــة هـــذا 
الــكــتــاب، ومـــن أهــمــهــا رغبة 
عــــدد مـــن مــحــبــي الــقــصــيــبــي 

في  الجوانب  تلك  توثيق  فــي 
معجبيه  أمــــام  يــكــون  كــتــاب 
واألجــــيــــال الـــقـــادمـــة لــيــدرك 
رغـــم  الـــــراحـــــل  أن  الـــجـــمـــيـــع 
لم  وارتــبــاطــاتــه  مشاغله  كــل 
ـــيـــاتـــه عــن  تـــصـــرفـــه مـــســـؤول
روابــــط إنــســانــيــتــه. ويــتــحــدث 
الراحل  هواجس  عن  المؤلف 
اإلنــســانــيــة والــعــمــل الــخــيــري 
ــــــــــذي تـــــصـــــدى لــــــه خــــالل  ال
العمل  فــي  الــطــويــلــة  تجربته 
كما   .. والــحــكــومــي  اإلداري 
يـــســـتـــعـــرض أشــــهــــر قــصــائــد 
شعره  مــن  كــنــمــاذج  الـــراحـــل 

اإلنساني.

الفلسطينية  الــكــمــنــجــاتــي  جــمــعــيــة  نــظــمــت 
مــهــرجــان الــمــوســيــقــى الــبــاروكــيــة الــســابــع في 
طبيعَة  يحاكي  الفلسطينية  واألديــرة  الكنائس 
قبل  الموسيقى  هذه  فيه  نشأت  الــذي  المكان 
قـــــرون. أقــيــم هــــذا الــمــهــرجــان تــحــت شــعــار 
"زوروا فلسطين" وهي دعوة لخوض تجربة 
فـــريـــدة بــالــتــواصــل بــيــن االديــــــان والــثــقــافــات 

المختلفة.
في  مرة  اول  الباروكية  الموسيقى  ظهرت 
نهاية القرن الـ١٦ مطلع القرن الـ١٧ في نهاية 
الحقبة  هذه  مؤلفات  ابرز  ومن  النهضة  عهد 

باخ  سيباسيتيان  يوحان  مؤلفات  ذكــر  يمكن 
السنة"  و"فــصــول  هيندل  فريدريخ  وجـــورج 

النطونيو فيفالدي.
والــمــهــرجــان الــحــالــي دعـــوة مــفــتــوحــة لكل 
فلسطين  بــزيــارة  العالمية  الموسيقى  محبي 
القديمة  الــبــاروكــيــة  بالموسيقى  واالســتــمــتــاع 
يــقــدمــهــا مــوســيــقــيــون فــلــســطــيــنــيــون واجــانــب 
والموسيقى  الثقافية  الــحــركــة  إحــيــاء  بــهــدف 
كل  إلــى  متوجهين  الفلسطينية  االراضـــي  فــي 
من  الكالسيكية  الــمــوســيــقــى  محبي  جــمــهــور 
الفلسطينيين من مختلف الطوائف واالديان

دورات متنوعة للجمعية القطرية للتصوير الضوئي

تـــنـــظـــم الـــجـــمـــعـــيـــة الـــقـــطـــريـــة 
لــلــتــصــويــر الـــضـــوئـــي الـــعـــديـــد من 
الدورات خالل شهر يناير ٢٠١٢م 
بمقرها بالحي الثقافي والهالل . 
حـــيـــث ســـتـــكـــون بـــــدايـــــة هـــذه 
الــدورات والتي خصصت ألعضاء 
في  والــراغــبــيــن  الــجــدد  الجمعية 
حيث  األســاســيــات  دورة  حــضــور 
تــعــتــبــر األســـــاس لــتــنــمــيــة وصــقــل 
الــــركــــيــــزة الـــمـــهـــمـــة فــــي كــيــفــيــة 
استخدام الكاميرا والتعرف عليها 
واســتــخــدامــهــا اســتــخــدامــاً جــيــداً 
ويشرف  التصوير  مــزاولــة  خــالل 
وتم  حسين  عــارف  السيد/  عليها 
للبنات  األول  األســبــوع  تخصيص 
يناير   ٤  -١) مـــن  الــفــتــرة  خـــالل 
الفترة  خـــالل  والــشــبــاب  ٢٠١٢م 
وتبدأ  ٢٠١٢م،  يناير   ١١  -  ٨ من 
الــــــــــدورة اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــســـاعـــة 
الـــســـادســـة مــســاء وتــســتــمــر لــمــدة 

ساعتين .
ثــم تــأتــي بــعــد ذلـــك دورة في 
عليها  ويــشــرف  رووم"  "الــاليــت 
أيضاً السيد/ عارف حسين للبنات 
ـــشـــبـــاب حـــيـــث تــــم تــخــصــيــص  وال
 ٢٥-٢٦) و  للبنات)   ٢٢-٢٣) أيــام 

"الــاليــت  دورة  وتعتبر  للشباب) 
رووم" من الدورات التخصصية 
الــتــي تــســعــى الــجــمــعــيــة إلقــامــتــهــا 
بــصــفــة مــســتــمــرة وهـــــي تـــعـــادل 

برامج الفوتوشوب .
خالل  أيــضــاً  الجمعية  وتنظم 

يناير  شــهــر  مـــن  األول  األســـبـــوع 
الـــــــــدورات  هــــــذه  مـــثـــل  ٢٠١٢م 
بــمــقــرهــا بــالــهــالل بــجــوار الــنــادي 
فــي  دورة  (وتــــشــــمــــل  الــــعــــربــــي 
ثم  والــشــبــاب  للبنات  األســاســيــات 
تصوير  في  دورة  ذلــك  بعد  تأتي 

الــــبــــروتــــريــــه وتـــــوزيـــــع اإلضـــــــاءة  
حــــيــــث تـــخـــتـــم هـــــــذه الــــــــــدورات 
ببرامج  الــصــور  مــعــالــجــة  بــــدورة 
هذه  على  ويــشــرف  الفوتوشوب، 
ــــدورات كــل مــن الــســيــد/ محمد  ال
الفوتوشوب  دورات  في  المناعي 

وتــــصــــويــــر الـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـــامـــتـــة 
ــــداهللا فــي  والــــســــيــــد/ فـــيـــصـــل عــــب
للبنات  التصوير  أساسيات  دورة 
الـــشـــبـــاب  دورة  عـــلـــى  ويــــشــــرف 
الشافعي  عــبــداهللا  محمد  الــســيــد/ 
الفوتوشوب  دورة  على  ويــشــرف 

السيد/ خالد فكري .
هذه  تقيم  الجمعية  بــأن  علماً 
شهرياً  مستمرة  بصفة  الـــدورات 
والهالل  الثقافي  بالحي  بمقرها 

والتنوع في طرح الدورات  .
وعلى مستوى المعارض بدأت 
صور  طباعة  فــي  حالياً  الجمعية 
وتاريخ  حضارة  الخليج  معرض 
ــيــة والــمــزمــع  ــان ــث فـــي نــســتــخــهــا ال
إقامته خالل شهر فبرابر ٢٠١٢م 

بقاعة الجمعية بالحي الثقافي.  
من  على  أنه  الجمعية  وأعلنت 
يـــرغـــب حـــضـــور هـــــذه الـــــــدورات 
بالهالل  الجمعية  بمقر  التسجيل 
العدد  إن  حيث  الثقافي،  والــحــي 
مــحــدود لــهــذه الـــــدورات وجميع 
ــــــــــدورات بـــــــدون مــقــابــل  هـــــذه ال
مــــادي. أو االطــــالع عــلــى الــمــوقــع 
القطرية  للجمعية  اإللــكــتــرونــي 

للتصوير الضوئي.

أحمد يوسف الخليفيمحمد عبدالرحمن  المناعي

ورشة للفتيات

ورشة للشباب

غازي القصيبي

مهرجان الموسيقى الباروكية الفلسطيني 

أول كتاب لتعليم اللغة الروسية للمصريين
(المركز  الروسي  والثقافة  العلوم  مركز  في  جرى 
حفل   ،٢٠١١ ديسمبر   ٢٢ يــوم  القاهرة  فــي  الثقافي)، 
"نعلم  عنوان  تحت  الجديدة  الكتب  بمجموعة  تعريف 
معلومات  ـ  االول  (الـــجـــزء  مــصــر  فــي  الــروســيــة  الــلــغــة 
ـــيـــة)"، والــتــي تــشــمــل كــتــاب تعليم الــلــغــة وقــامــوســا  اول
وقرصا لتسجيالت صوتية. وسهر على اعداد مجموعة 
وت.  التعليم،  دورات  مدير  اسيكايف  أ.  هــذه  التعليم 
هذا،  التعليم  وكتاب  الــدورات.  مدرسي  كبير  اسماعيل 
يشكل اول مادة تعليم طوال تاريخ دراسة اللغة الروسية 

فــي بــلــد االهـــــرام عــلــى مـــدى ٥٠ عــامــا، مــعــدة للعمل 
التعريف  حفل  وحضر  المصريين.  للدارسين  خصيصا 
مدرسو دورات اللغة الروسية في المركزين الثقافيين 
وبروفيسورات  واالسكندرية،  القاهرة  في  الروسيين 
كلية "االلــســن"  فــي  العليا  الــدراســات  وطلبة  واســاتــذة 
في جامعة عين شمس وطلبة جامعة القاهرة. وتوجد 
ويحظى  التعليم،  كتب  من  النوع  هذا  الى  ماسة  حاجة 
باالهتمام سواء من جانب المتعلمين او االختصاصيين 

كتاب لتعليم المصريين اللغة الروسيةفي مجال تدريس اللغة الروسية كلغة اجنبية.


	abo mohamed
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	p 48 raya 



