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  تــبــدأ لــجــنــة «املــشــاهــدة واالخـــتـــيـــار» معاينتها 

الثانية للعروض املتقدمة للمشاركة يوم 

السبت القادم. وكانت اللجنة، التي تضم في 

عضويتها يحيى الحاج وغنام صابر 

غنام وإبراهيم التخلوفة والرشيد 

أحـــمـــد عــيــســى ومــحــمــد ســعــيــد، قد 

ــة فــي  ــاركــ ــلـــى الــــفــــرق املــــشــ طــــافــــت عـ

الــفــتــرة مــن 25 يــنــايــر إلـــى 2 فــبــرايــر، 

الــعــروض وتــحــدد من  وســتــفــرز اللجنة 

بــيــنــهــا املــســتــحــقــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــجــوائــز 

وتلك املستحقة ألن تعرض على «الهامش».  أما 

العروض املتقدمة للمشاركة فهي: «في انتظار 

غودو»، و»خارج العلبة»، و»البوشيه» و»هواء 

بحري»، و»التهافت»، و»خفيف الروح»، و»بني 

ــهــــزل»، و»ونـــــني الــغــبــيــشــة»، و»حــلــم  الــجــد والــ

وردي»، و»غصة عبور». 

ــة لـــ  ــمــ ــنــــظــ ــا املــ ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــنــ ــلــــجــ ــمــــع الــ ــتــ وتــــجــ

«األيـــــام» مــطــلــع مــــارس املــقــبــل لــبــحــث آخــر 

التحضيرات. وتفتتح التظاهرة مسرحية 

«خـــريـــف» الــتــي تــوجــت بـــ»جــائــزة الشيخ 

الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي 

ألفـــضـــل عـــمـــل مـــســـرحـــي عــــربــــي»، الــتــي 

تنظمها الهيئة العربية للمسرح في 

ــدورة األخــيــرة مــن مــهــرجــان املسرح  الــ

العربي، الذي نظم يناير املاضي في 

الــجــزائــر. واملسرحية تأليف فاطمة 

هــــــــوري وإخــــــــــــراج أســـــمـــــاء هـــــوري 

وتـــقـــدمـــهـــا فــــرقــــة مــــســــرح أنـــفـــاس 

املغربية. 

يشارك عدد من فناني املسرح القطري 
في فعاليات أيــام الشارقة املسرحية، 
والــتــي ستنطلق خــالل الفترة 18 إلى 
28 مارس املقبل وذلك بهدف التعرف 
على اآللية التي يعمل بها املهرجان، 
ليتم االســتــفــادة منها فــي مهرجان 
الدوحة املسرحي الذي تم تغير الشكل 
العام لــه. فيما تواصل إدارة املسرح 
بدائرة الثقافة في الشارقة تحضيراتها 
الستقبال الــدورة 27 من أيام الشارقة 
املسرحية التي ستنظم تحت رعاية 
ــن محمد  ــدكــتــور ســلــطــان ب ال الــشــيــخ 
القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 

الشارقة. 

في احتفالية رمزية تقديًرا إلسهاماته الفنية الوطنية اليوم

 {هل الجسرة} يكرم عميد 
املوسيقى القطرية 

 الدوحة – الشرق

ا لتكريم عميد املوسيقى القطرية 
ً

 خاص
ً

ينظم "هل الجسرة" احتفاال

ا لذكراه 
ً

الــراحــل عبد العزيز ناصر العبيدان، وذلــك تخليد الفنان 

وتــقــديــًرا إلســهــامــاتــه الــفــنــيــة، حــيــث سيعقد االحــتــفــال بمقر نــادي 

الجسرة اليوم. ووصف السيد حمد بن محمد الخال رئيس اللجنة 

ا 
ً

لـ "هــل الجسرة" االحتفالية بأنها "رمــزيــة" وتأتي "تكريم املنظمة 

ا 
ً
ا وخليجي

ً
لروح املبدع الراحل، الذي أثرى الساحة الثقافية محلي

ا بما قدمه الفقيد على مدار أكثر من 
ً

بمقطوعاته وإبداعاته"، منوه

ا، من أعمال مستوحاة من التراث العربي، 
ً

50 عام

أسر بها وجدان وقلوب شعوب املنطقة". 

كان عبد العزيز ناصر العبيدان قد انتقل إلى جوار 

ربــه تــعــالــى، فــي ٢٢ يوليو املــاضــي، عــن عمر ناهز 

ا بعد صراع مع املرض، وبوفاته فقدت قطر 
ً

٦٤ عام

ا من أهم مبدعيها.  ولحن الفنان الكبير العديد 
ً

واحد

ــانـــي واألنـــاشـــيـــد الــوطــنــيــة، أشــهــرهــا "الــنــشــيــد  مـــن األغـ

الله عبد  الــقــطــري"، و"الــلــه يــا عمري قطر" مــن كلمات عبد  الوطني 

الكريم الحمادي، وغناء الفنان الراحل محمد الساعي، ونال العديد 

من الشهادات واألوســمــة في مختلف املحافل، منها جائزة الدولة 

التقديرية في مجال املوسيقى عام ٢٠٠٦، وذلك تقديًرا لجهوده في 

خدمة الوطن وتطوير األغنية القطرية. 

¶     عبد العزيز ناصر  

 {الجسرة} يرصد مآالت 
الثقافة العربية 

خالل صدورها بحلة جديدة 

  طه عبد الرحمن 

الــجــســرة الثقافي  أصــــدر نــــادي 

الـــــــعـــــــدد 42 مــن  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 

مجلة الجسرة الثقافية، والتي 

يتولى رئــاســة مجلس إدارتــهــا 

السيد إبراهيم الجيدة، وإدارة 

تحريرها الدكتور حسن رشيد. 

وقد ظهر العدد في حلة جديدة 

تواكب تطور املجالت الثقافية، 

وتطلعها إلى تحقيق االنتشار، 

ــام رهــانــات  بــعــدمــا أصــبــحــت أمــ

وتــحــديــات عــديــدة، على رأسها 

التطور التكنولوجي. واحتوى 

العدد على مجموعة كبيرة من 

الــقــضــايــا الــثــقــافــيــة، الــتــي تثري 

املشهد الثقافي العربي.

«خريف» تفتتح أولى فعالياتها 

 قطر تشارك في أيام الشارقة املسرحية  قطر تشارك في أيام الشارقة املسرحية 

 {رواق التراث} تطوف حول الدراسات التاريخية 

¶    غالف المجلة   

  ويــســتــشــرف مــايــكــل مـــرجـــان، الباحث 

في التراث العلمي العربي واإلسالمي، 

فـــي بــحــثــه املــعــنــون «الـــبـــابـــا املسيحي 

ل مــن نقل العلوم 
ّ

الــثــانــي، أو سلفستر 

ــا». كما  ــ العربية اإلســالمــيــة إلــى أوروبـ

ــو عـــصـــب، أســـتـــاذ  ــارك بــ ــ ــبـ ــ ــارك د.مـ يــــشــ

ــد بـــاملـــركـــو  ــاعــ ــســ ــي املــ ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ

ــتـــكـــويـــن  ــهــــوي ملـــهـــن الـــتـــربـــيـــة والـ الــــجــ

ــغــــرب، بــبــحــث مــوســوم  بــالــقــنــيــطــرة املــ

«عـــلـــم األســلــحــة فـــي الــعــصــر الــســعــدي 

مـــــن خــــــالل مـــخـــطـــوط الــــعــــز والـــرفـــعـــة 

واملــنــافــع لــلــمــجــاهــديــن فــي ســبــيــل الله 

ــــروب واملــــــــدافــــــــع»، ويـــقـــدم  ــحــ ــ بــــــــآالت الــ

ــر إبـــــراهـــــيـــــم، أســـــتـــــاذ مـــشـــارك  ــ ــاصــ ــ د.نــ

ــديـــث واملــــعــــاصــــر بــقــســم  الــــتــــاريــــخ الـــحـ

العلوم اإلنسانية بكلية اآلداب والعلوم 

ا بعنوان «املجتمع 
ً
جامعة قطر، بحث

ــة االحـــــــــتـــــــــواء فـــي  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــن وثــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ الــ

ــة فــي جــوابــات املــمــالــيــك».  مــصــر: دراســ

ويــــســــتــــعــــرض د.صـــــــاحـــــــب الــــــنــــــدوي، 

دكتوراه في التاريخ اإلسالمي من كلية 

دار العلوم بجامعة القاهرة والباحث 

ــلـــدراســـات  بـــمـــركـــز حـــســـن بــــن مــحــمــد لـ

التاريخية في بحثه املوسوم «إسهام 

علماء الهند في كتابة سير الصحابة 

وتسجيل جهودهم الدينية في الهند، 

ــتـــوح الـــهـــنـــد ومـــا  الـــعـــقـــد الـــثـــمـــني فــــي فـ

ورد إلــيــهــا مـــن الــصــحــابــة والــتــابــعــني 

ــا». فيما 
ً

املــبــاركــبــوري نــمــوذج لألطهر 

ــــدرس  ــمــــى إســـمـــاعـــيـــل مـ ــلــ ــّرف د.ســ ــ ــعـ ــ تـ

التاريخ اإلسالمي بكلية اآلداب جامعة 

املنصورة في بحثها املعنون «أهمية 

الـــتـــراث الــشــعــبــي فـــي دراســـــة الــتــاريــخ 

ــراث الـــشـــعـــبـــي فــي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ اإلســـــــالمـــــــي» بـ

كــافــة أجــنــاســه وأنـــواعـــه عــلــى الصعيد 

النظري. 

الدوحة - الشرق

أصــدر مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية العدد الثالث 
من مجلة رواق التاريخ والتراث، وهي مجلة علمية محكمة، نصف 

سنوية، معنية بالتاريخ والتراث، يشرف على تحريرها األستاذ 
محمد همام فكري، ويدير تحريرها د.علي عفيفي علي غازي. 
تضمن العدد مجموعة من األبحاث والدراسات التاريخية واألثرية 

والتراثية العلمية الرصينة، كتبها متخصصون.

¶    غالف العدد   

الشارقة: الشرق 


