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الــــروايــــة   :]  - الــــدوحــــة 

الــخــيــالــيــة ªالـــنـــبـــي´، أحــــد أكــثــر 

والشاعر  للكاتب  انــتــشــاراً  الكتب 

الـــمـــبـــدع جــــبــــران خــلــيــل جــبــران 

سيتم نقلها لفيلم رسوم متحركة 

الشاشة  على  عرضه  ليتم  روائــي 

الـــفـــضـــيـــة، وذلـــــــك ضـــمـــن إنـــتـــاج 

جديد يشارك فيه عدد من أبرز 

العاملين في مجال السينما حول 

إخـــراج  وســيــتــولــى مهمة  الــعــالــم. 

كــــل مــــن فـــصـــول هـــــذه الــنــســخــة 

الحديثة للكتاب الكالسيكي الذي 

نشر قبل ٨٩ عاماً، عدد من أبرز 

المخرجين الحائزين على جوائز، 

فيما سيتولى المخرج روجر آلرز 

عن  األوسكار  لجائزة  الذي رشح 

فيلم (ذا ليون كينغ)، والذي سبق 

كينغ´،  ليون  ªذا  فيلم  وقــدم  له 

مسؤولية الربط بين األعمال من 

خالل السرد. 

بـــدء مــرحــلــة ما  المنتظر  مــن 

الحالي،  الشهر  خالل  اإلنتاج  قبل 

ــلــم كـــل من  ويـــقـــوم بـــإنـــتـــاج الــفــي

بيترسون  وكــالرك  حايك  سلمى 

وتـــقـــوم  ســيــنــكــووســكــي.  ورون 

بتمويل  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 

ــلــم بـــجـــانـــب عـــــدد من  هـــــذا الــفــي

ميديا،  بارتيسيبانت  هم  الشركاء 

اللبنانية،  مــايــغــروب  ومجموعة 

وبنك إف إف إيه الخاص، وجاي 

ريد  وكــود  إنترتينمنت،  دبليو  آر 

برودكشنز. 

وفي تعليق حول هذا التعاون، 

ــقــول الــمــمــثــلــة الــعــالــمــيــة سلمى  ت

ــــك: ªيـــشـــكـــل كــــتــــاب الــنــبــي  حــــاي

واإللهام  للحكمة  مذهالً  مصدراً 

في  الناس  من  للماليين  بالنسبة 

شتى أنحاء العالم. ولكوني أنحدر 

فخورة  فأنا  لبنانية،  أصـــول  مــن 

المشروع  هــذا  مــن  ا 
ً
جــــزء لكوني 

الذي يقدم هذه التحفة اإلبداعية 

يسبق  لم  بأسلوب  الجديد  للجيل 

له مثيل´. 

وتــــضــــم الئــــحــــة الــمــخــرجــيــن 

الــمــمــيــزيــن الــمــشــاركــيــن فــي هــذا 

الــــمــــشــــروع كـــــل مـــــن مـــارجـــيـــن 

ساترابي، التي سبق لها ورشحت 

لـــجـــائـــزة األوســـــكـــــار عــــن فــيــلــم 

الندريث  وكريس  بيرسيبوليس، 

عن  األوسكار  جائزة  على  الحائز 

الفيلم القصير ªريان´، وتوم مور 

عن  األوسكار  لجائزة  الذي رشح 

كيلز´،  أوف  سيكريت  ªذا  فيلم 

ــانــي بــالــي الــحــائــز عــلــى جــائــزة  ون

عن  السينمائي  برلين  مهرجان 

فــيــلــم ªســيــتــا ســيــنــغــز ذا بــلــوز´، 

والمخرج اإلماراتي محمد سعيد 

حــــــارب مـــبـــدع مــســلــســل فـــريـــج، 

وفرانسيسكون  سوتشا،  ومايكل 

على  الحائز  غــراتــز  وجــون  تستا، 

فيلم ªمونا  عن  األوسكار  جائزة 

ستيركيس´،  إي  ديسندينغ  ليزا 

وبـــيـــل بــاليــمــبــتــون، الـــــذي رشــح 

فيلمي  عـــن  األوســــكــــار  لـــجـــائـــزة 

ªغارد دوغ´، و´يور فيس´. 

وقــــال الــمــخــرج روجــــر آلـــرز: 

ªأنا في غاية الحماس لمشاركتي 

فـــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل هـــذا 

وال  الــشــاشــة،  إلــى  الملهم  الكتاب 

هــذه  للعمل مــع  ــظــار  االنــت أطــيــق 

المجموعة المتميزة من الفنانين 

والمبدعين من شتى أنحاء العالم 

ضمن هذا المشروع الكبير´.

اإلمــاراتــي محمد  المخرج  أمــا 

بقوله:  صــرح  فقد  حـــارب  سعيد 

أكــون  أن  كبير  لشرف  حقاً  ªإنــه 

جــــــزءاً مـــن طـــاقـــم الــعــمــل الـــذي 

يقوم بنقل أعمال واحد من أهم 

الكتاب العرب. أنا فخور للعمل مع 

المتخصصين  المخرجين  أبـــرز 

فـــي مــجــال الـــرســـوم الــمــتــحــركــة 

لتقديم كتاب النبي بأسلوب فريد 

في القرن الحادي والعشرين´.

وفي تعليق لها حول المشروع، 

المديرة  بالمر،  أمــانــدا  صــرحــت 

الــتــنــفــيــذيــة لـــمـــؤســـســـة الـــدوحـــة 

بفرصة  نحظى  ªنحن  لــألفــالم: 

هامة من خالل السينما لتعريف 

الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد عـــلـــى األعـــمـــال 

الــمــمــيــزة الـــتـــي قــدمــهــا الــكــاتــب 

الـــمـــبـــدع جــــبــــران خــلــيــل جــبــران 

غير معهود.إنه مشروع  بأسلوب 

مذهل بالنسبة لجميع من يشارك 

فــيــه بــقــيــادة ســلــمــى حــايــك التي 

تمتلك تصميماً وإصراراً من أجل 

لهذه  جماعي  فني  عمل  صياغة 

المستوى  على  الشهيرة  الــروايــة 

العالمي´. 

بــدوره قال المخرج توم مور: 

الخاصة  المشاريع  أحد  حقاً  ªإنــه 

ولكنه  نــــادراً،  تأتي  التي  والهامة 

فرصة  يمتلك  الــوقــت  نــفــس  فــي 

على  كبير  بشكل  للتأثير  هــائــلــة 

الــوعــي الــثــقــافــي لــعــدد كــبــيــر من 

الناس´.  كما قال جوناثان كينغ، 

نـــائـــب مـــديـــر اإلنــــتــــاج الــتــنــفــيــذي 

ميديا:  بارتيسيبانت  شــركــة  فــي 

في  الــمــشــارك  الــفــريــق  ªيتضمن 

هائلة  مجموعة  الفيلم  صــنــاعــة 

على مستوى  المواهب  أبــرز  مــن 

ـــحـــن ســـــعـــــداء لــلــعــمــل  الــــعــــالــــم. ن

خالل  الثقافات من  لعبور  معهم 

العمل  وتحويل  واإلمــتــاع  الترفيه 

جبران  قــدمــه  الـــذي  الكالسيكي 

وما يتضمنه من مواضيع ملهمة، 

إلـــى الــشــاشــة ضمن إطـــار حديث 

وعـــرضـــه أمـــــام الــجــمــهــور حــول 

العالم´. 

تحويل كتاب النبي إلى فيلم رسوم متحركة

األكثر مبيعاً لـ جبران خليل .. وبتمويل من ªالدوحة لألفالم ´

٣٠٠ ألف زارو ا ªكتارا´ خالل 

اليوم الرياضي

الحاجي يحاضر عن الثورة الليبية

العامة  المؤسسة  أعلنت   :]  - الدوحة 

قياسية  أرقــاًمــا  أمــس  الثقافي ªكــتــارا´  للحي 

الرياضي،  الوطني  الــيــوم  فــي  الــزائــريــن  لعدد 

الذي احتفلت به الدولة يوم الثالثاء ١٤ فبراير 

٦ ديسمبر  فـــي  الـــصـــادر  الــمــرســوم  بــمــوجــب 

٢٠١١ من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني ولي العهد األمين .

حــيــث شـــــارك فـــي ذلــــك الـــيـــوم أكـــثـــر من 

٣٠٠ ألـــف زائـــر فــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

العمرية،  الفئات  لجميع  واألنشطة  الفعاليات 

الشاطئية  الطائرة  الطاولة، كرة  شملت تنس 

مباراة  إلى  باإلضافة  الشاطئية،  القدم  وكرة 

 ١٥٠ توفرت  كما  القدم،  كــرة  في  استثنائية 

الــزائــريــن  لــعــمــوم  مخّصصة  هــوائــيــة  دراجـــة 

مّجاناً ليستمتعوا بالتجوال حول الحي الثقافي 

عائالتهم. برفقة 

الــنــشــاط  قــســم  يــقــيــم   :]  - الــــدوحــــة 

الثقافي في نادي الجسرة الثقافي االجتماعي 

بالتعاون مع الجالية الليبية في قطر محاضرة 

في  الــداخــل  مــن  الليبية  عــنــوان (الــثــورة  تحت 

جمال  األســـتـــاذ  سيلقيها  الــقــذافــي)  مــواجــهــة 

أحــمــد الــحــاجــي وهـــو مــنــاضــل لــيــبــي ونــاشــط 

الخمسينيات  جــيــل  مـــن  وحــقــوقــي  ســيــاســي 

وهو  طرابلس  الليبية  العاصمة  مواليد  ومــن 

المصرية  شمس  عين  جامعة  خريجي  مــن 

لحكم  ومعارضته  بنضاله  تميز   .١٩٧٩ سنة 

السجن  الى  تعرض  وقد  الداخل  من  القذافي 

واالضطهاد في معتقالت النظام الليبي.

وســيــتــطــرق األســـتـــاذ جــمــال الــحــاجــي في 

ظل  في  الليبي  الشعب  معاناة  إلى  محاضرته 

العسكري  االنــقــالب  من  بداية  القذافي  حكم 

ليبيا  في  للوضع  في تحليل شامل   ١٩٦٩ سنة 

قبل الثورة وبعدها وإصرار الشعب الليبي على 

التغيير وما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك 

مركزا على مواجهة القذافي من الداخل.

ينطلق   :]  - الـــدوحـــة 

المسرحي  الــدوحــة  مــهــرجــان 

مــارس  فــي  للمحترفين  األول 

القادم حيث يهدف إلى تفعيل 

وتطوير المشهد المسرحي من 

خالل تقديم عروض مسرحية 

متميزة تتعدد فيها االتجاهات 

الــــــفــــــكــــــريــــــة واإلخـــــــراجـــــــيـــــــة 

الفنية.  والمعالجات 

عبدالرحمن  المؤلف  وقــال 

الــــمــــنــــاعــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

إن  قنا  القطرية  األنــبــاء  لوكالة 

مسرحية ªكرك´ التي تعرض 

ـــجـــالـــيـــة  فـــــى الــــمــــهــــرجــــان ارت

كوميدية تحاول تسليط الضوء 

االجتماعية  القضايا  أهــم  على 

مالمسات  وفــي  مبسط  بشكل 

ــعــد كـــثـــيـــرا عــــن قــضــايــا  ــت ال تــب

مبينا   .. االجــتــمــاعــيــة  اإلنـــســـان 

جـــديـــدة  ـــجـــربـــة  الـــت هــــــذه  أن 

ألن  وذلــك  كمؤلف  له  بالنسبة 

االحتماالت  لكل  مفتوح  النص 

وبـــــه مـــجـــال واســــــع لــالبــتــكــار 

مستوى  على  الــتــدريــبــات  أثــنــاء 

التنفيذ. 

ومــــن جـــانـــبـــه، أشـــــار الــســيــد 

إبـــــراهـــــيـــــم الـــــعـــــمـــــادي مـــديـــر 

إلى  المسرحية  الــدوحــة  فرقة 

تــجــربــة  كـــــرك  مــســرحــيــة  أن 

فرقة  نهج  في  تصب  مختلفة 

لتشيط  الــمــســرحــيــة  الــــدوحــــة 

قطر  فــي  المسرحية  الــحــركــة 

في  الفرقة  إدارة  من  وحرصا 

االســتــمــرار وتــقــديــم الــعــروض 

الـــمـــســـرحـــيـــة بـــشـــكـــل مــســتــمــر 

خالل المواسم القادمة. 

على  تعمل  الفرقة  أن  وبين 

دعم هذا المهرجان بقوة حتى 

يظهر بالشكل الذي نرضى عنه 

بــإيــجــابــيــاتــه وســلــبــيــاتــه وحــتــى 

األفضل  إلــى  المهرجان  نــطــور 

العربية  المهرجانات  وينافس 

الجيد  لإلنتاج  دافعا  يكون  وان 

من حيث المواضيع التي تطرح 

وعدد العروض كما تقدم ستة 

عروض مسرحية خالل عشرة 

أيــــــام فـــهـــذا يــضــيــف لــلــحــركــة 

الـــمـــســـرحـــيـــة بــنــيــة مــســرحــيــة 

جديدا  أســلــوبــا  علينا  ويــفــرض 

لــلــمــســرح وقــــد يــعــيــد بــنــا إلــى 

في  المسرحية  الحركة  أمجاد 

الثمانينات. 

وأمـــــــــــا الــــــمــــــشــــــاركــــــون فـــي 

عــلــي   .. وهـــــــم  الــــمــــســــرحــــيــــة 

سلطان وأحمد عفيف وجاسم 

محمد  ــدالــواحــد  وعــب الــســعــدي 

ونـــافـــذ الــســيــد ومــحــمــد حسن 

العبيدلي  وحسين  مرعي  والرا 

وعبداهللا ياسر وسماح السيد. 

المهرجان  جوائز  وستتألف 

مـــــــن جـــــــائـــــــزة أفــــــضــــــل نـــص 

مــــســــرحــــي، أفــــضــــل إخــــــــراج، 

ودور  أول  دور  ممثل  أفــضــل 

أول  دور  ممثلة  أفــضــل  ثــــاٍن، 

أزيـــــاء،  وأفـــضـــل  ثــــــاٍن،  ودور 

إضاءة،  أفضل  وأفضل ديكور، 

أفضل  صوتية،  مؤثرات  أفضل 

ممثل واعد وممثلة واعدة. 

العليا  الــلــجــنــة  ســتــخــتــار  كــمــا 

أكثر  أو  شخصية  للمهرجان 

فـــي كـــل عــــام لــيــتــم تــكــريــمــهــا 

المسرح  ومــجــاالت  فـــروع  فــي 

إسهامات  لهم  ممن  المختلفة 

مضيئة في الحركة المسرحية. 

وفـــــي إطــــــار االســــتــــعــــدادات 

الــــتــــي تــــجــــري قـــبـــيـــل انـــطـــالق 

الــــــــدورة األولـــــــى لــلــمــهــرجــان 

للمحترفين  األول  المسرحي 

وبعض  الرسمية  الفرق  تستعد 

شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــهـــرجـــان 

بأعمال متميزة حيث يحرص 

ــقــديــم أعــمــال  الــجــمــيــع عــلــى ت

الحتدام  نظراً  ومتميزة  جادة 

الــمــنــافــســة بــيــن عـــدة جــهــات.. 

كــــمــــا تــــــشــــــارك فـــــرقـــــة قــطــر 

المسرحية.

المناعي: ªكرك´ ارتجالية كوميدية اجتماعية

تعرض في مهرجان الدوحة المسرحي األول للمحترفين

ªالفنون البصرية´ ينظم 

معرض ªبين ثقافتين´ 
يــنــظــم  ــــا:  قــــن  - الــــــدوحــــــة 

مــركــز ªالـــفـــنـــون الــبــصــريــة´ 

والفنون  الثقافة  لوزارة  التابع 

والـــتـــراث مــســاء يـــوم االثــنــيــن 

الـــقـــادم الــمــوافــق ٢٧ فــبــرايــر 

ــيــن´  مـــعـــرض ªبـــيـــن ثــقــافــت

ويــــســــتــــمــــر حــــتــــى الـــــســـــادس 

مــــن شـــهـــر مــــــارس الــمــقــبــل، 

الكائن  المركز  بمقر  وذلـــك 

فــي الــمــؤســســة الــعــامــة للحي 

الثقافي ªكتارا´. 

وقــــــــال الــــســــيــــد عــــبــــد اهللا 

دسمال الكواري رئيس مركز 

تصريح  في  البصرية  الفنون 

لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة قنا 

يضم  ــيــن´  ثــقــافــت ªبـــيـــن  إن 

فــنــيــة مــتــنــوعــة بين  أعــــمــــاالً 

الــــرســــم والـــنـــحـــت والــــصــــور 

فنانين  لسبعة  الفوتوغرافية 

مــن أنــحــاء العالم، مــؤكــًدا أن 

في  تكمن  الــمــعــرض  أهــمــيــة 

كــونــه يــعــد مــلــتــقــى لــثــقــافــات 

ـــلـــفـــة، حــــيــــث يـــعـــرض  مـــخـــت

كـــل فــنــان مـــوروثـــه الــثــقــافــي 

إلــــى الــثــقــافــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ªبين  معرض  في  بها  يلتقي 

ثقافتين´. 

الـــفـــنـــانـــيـــن  أن  وأوضــــــــــح 

أتــــوا مــن بيئات  الــمــشــاركــيــن 

ثقافية خصبة كل منها يصب 

فـــي قـــالـــب تـــراثـــي مــخــتــلــف، 

مــشــيــًرا إلـــى أنـــه يــشــارك في 

فــنــانــيــيــن مــن  الـــمـــعـــرض ٧ 

بينهم فنان من ألمانيا وفنان 

من سويسرا وآخر من إيران، 

اثنين  فنانين  إلــى  بــاإلضــافــة 

من العراق واثنين آخرين من 

ــعــرضــون لــوحــاتــهــم  مــصــر، ي

الـــفـــنـــيـــة فـــــي مــــعــــرض فــنــي 

الثقافات  تقابل  مــدى  يعكس 

كون  وتــجــاورهــا...  المتعددة 

بين  التواصل  جسر  هــو  الفن 

ثـــقـــافـــات وعـــــــادات وتــقــالــيــد 

الــشــعــوب حــول الــعــالــم واللغة 

الموحدة التي تجمع بين هذه 

الثقافات. 

وأضـــــــــاف رئــــيــــس مـــركـــز 

معرض  أن  البصرية  الفنون 

ــظــم  ªبـــــيـــــن ثــــقــــافــــتــــيــــن´ يــن

 (AB) جاليري  مع  بالتعاون 

الــســويــســري ومـــركـــز الــفــنــون 

البصرية التابع لوزارة الثقافة، 

الـــمـــركـــز  أن  عـــلـــى  مـــــشـــــدًدا 

يهدف من خالل تنظيم هذه 

الفعالية إلى تعريف متذوقي 

بالثقافات  المحليين  الفنون 

ªبين  يضم  حيث  األخــــرى.. 

ثـــقـــافـــتـــيـــن´ فــــنــــون الـــشـــرق 

والغرب بطرح فني معاصر، 

بين  متنوع  فني  حــوار  لينشأ 

رسم  من  المشاركة  األعــمــال 

ونحت وتصوير. 

غالف كتاب النبي 

جمال أحمد الحاجي

عبدالرحمن المناعيإبراهيم محمد

عبدالرحمن المناعي
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