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عمر القطان رئيس املهرجان: اهتمام متزايد باملنطقة العربية وفنونها وثقافتها.. و25 ألف شخص حضروا فعاليات الدورة السابقة

مهرجان »شباك« في لندن.. فن وغناء ومسرح من العالم العربي

األمريكي أوتيس نفذ فكرة دارت يف رؤوس املصريني القدماء 

االحتفال بالذكرى 160 لتشغيل أول مصعد في العالم 
باريس: »الشرق األوسط«

منذ غ��زت الرفاهية الصناعية 
ح����ي����ات����ن����ا امل�����ع�����اص�����رة ون�����ح�����ن ن��م��ر 
ب��ال��ك��ث��ي��ر م��ن ث��م��اره��ا م����رور ال��ك��رام، 
م����ع أن ك����ل إن����ج����از م���ن���ه���ا ي��س��ت��ح��ق 
وق��ف��ة وت��ح��ي��ة، م���ن أج���ه���زة ال��ت��دف��ئ��ة 
إل��ى الغسالة الكهربائية  وال��ت��ب��ري��د 
وف��������رن امل�����اي�����ك�����رووي�����ف وال����ه����وات����ف 
ال����ن����ق����ال����ة، وص��������وال إل������ى ال����ط����ائ����رات 
العمالقة ومعجزة اإلنترنت، مرورا 
ال��ح��ب��ر الناشف  باملصابيح وأق����الم 
واملصاعد الكهربائية. إن هناك من 
يحتفل، من دون ضجيج، بالذكرى 
160 الس����ت����خ����دام أول م���ص���ع���د ف��ي 
ال���ع���ال���م. وي����ش����ارك ال��ف��رن��س��ي��ون في 
إح��ي��اء امل��ن��اس��ب��ة ألن ل��ه��م ق��رص��ا في 

عرسها.
هل يمكن أن نتخيل حياتنا في 
املباني الضخمة واألب���راج السكنية 
م��ن دون مصعد؟ كانت أول تجربة 
لغرفة يمكن لها أن تنقل أشخاصا 
إل�������ى ط������واب������ق ع���ل���ي���ا ق������د ج�������رت ف��ي 
ن���ي���وي���ورك، امل��دي��ن��ة ال��ت��ي س��م��ح لها 
ه��ذا االخ��ت��راع ب��أن تتحول إل��ى غابة 
لناطحات السحاب في العالم. ففي 
ن��ه��ار م���ن ع����ام 1853. دع����ا امل��خ��ت��رع 
أليشا غريفر أوتيس وجهاء املدينة 
وأرب�����اب ال��ص��ن��اع��ة ف��ي��ه��ا إل���ى ف��رج��ة 
مثيرة. واختار الداعي مكانا ذا سقف 
شديد االرتفاع هو صالة »كريستال 
ب��������الس«. ل���ق���د ن���ص���ب ع���م���ودي���ن م��ن 

ي��ف��ص��ل بينهما  ال��خ��ش��ب وال���ح���دي���د 
ق��اع��دة تتسع  م��ت��ران، ورب���ط إليهما 
لحمل أشخاص قالئل. ثم وقف فوق 
القاعدة وه��ي مستقرة على األرض 
إل��ى جانبه بعض الحقائب  ووض��ع 
واألح���م���ال ث���م أش����ار إل���ى م��س��اع��دي��ه 
ف��راح��ت القاعدة ترتفع ببطء وسط 
ذهول املتفرجني. وملا وصلت القاعدة 
املكشوفة إلى ارتفاع زاد على املترين، 
رفع أوتيس قبعته لتحية الجمهور 

الذي كان يصفق له ويهلل!
ف��ي��م��ا ب��ع��د، ص���ار اس���م أوت��ي��س 
م�����رادف�����ا ألش����ه����ر ش����رك����ة ل��ل��م��ص��اع��د 
ف������ي ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة وال�����ب�����الد 
الصناعية. وما زالت املصاعد التي 
ال��ش��رك��ة م��ط��ل��وب��ة في  تنتجها ه���ذه 
ال���ع���م���ارات وال���ف���ن���ادق ال���ك���ب���رى. لكن 
أن��ه لم  ت��دل على  التاريخية  الوقائع 
ف��ك��رة املصاعد  يكن أول م��ن داع��ب��ت 
خ��ي��ال��ه. لقد سبقه إليها املصريون 
ال��ق��دم��اء ال��ذي��ن ت��وص��ل��وا إل���ى نظام 
للرفع يقوم على االستعانة بأكياس 
ال����رم����ل. أم����ا ال����روم����ان ف��ق��د أوج�����دوا 
طريقتهم الخاصة لرفع األحمال إلى 
هضبة »الكوليزيه« بواسطة نظام 
من الحبال الصاعدة والنازلة. كما 
يمكن اعتبار الكرسي املتحرك الذي 
البابا ليون العاشر لتقليل  اخترعه 
ج���ه���د اإلن������س������ان، ن����وع����ا م�����ن أن������واع 

املصاعد األولى.
م����ع ه������ذا، ال ب����د م����ن االع����ت����راف 
ب��ف��ض��ل األم��ي��رك��ي أوت��ي��س ألن���ه ك��ان 

أول من لجأ إلى قوة البخار لتحريك 
مصعده. كما أن��ه دع��ا إل��ى أن يكون 
االخ���ت���راع ال��ج��دي��د وس��ي��ل��ة إل���ى رف��ع 
األش����خ����اص م���ن م��رت��ب��ة إل����ى أخ���رى 
أعلى منها، وليس لحمل البضائع 

فحسب. وطيلة القرن السادس عشر 
امل��ي��الدي ل��م تتوقف امل��ح��اوالت لحل 
معضلة رفع األثقال، وهي قد طرحت 
أولى ثمارها في القرن التاسع عشر، 
إذ جاء بعد أوتيس أميركي آخر هو 

طومسون الذي تمكن من اختراع أول 
امل��ي��اه  ت��ح��ري��ك  ب��ط��اق��ة  مصعد يعمل 
»ال��ط��اق��ة ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة«. وه��ن��ا، ال 
ب��د م��ن اإلش�����ارة إل���ى خ��ف��ة ال���دم ل��دى 
السودانيني الذين أطلقوا نكتة تقول 

ال��ك��س��ل األس���ط���وري لألميركيني  إن 
يقف وراء نبوغهم في كل االختراعات 
الهادفة إل��ى إراح��ة اإلنسان من بذل 

أي مجهود.
ث��������م راح������������ت األم���������������ور ت����ت����ط����ور 

ب���س���رع���ة م���ذه���ل���ة. وراح  وت���ت���ح���س���ن 
الناس يتساءلون: »ما االرتفاع الذي 
سيعجز اإلنسان عن بلوغه؟« وهذه 
جملة شهيرة أطلقها الفرنسي فوكيه 
وذه��ب��ت مثال ف��ي األم��ث��ال. وف��ي عام 
امل��ص��ع��د، توصل  ب��ع��د ن��ج��اح   .1877
رج�����ل ي���دع���ى ك���وي���ب إل�����ى اس��ت��ث��م��ار 
ال��ف��ك��رة ذات��ه��ا الخ���ت���راع »امل���ن���زل« أو 
»امل��ه��ب��ط«. واس��ت��ط��اع أن يجعل من 
ت��زن 234 كيلوغراما، تهبط  كابينة 

في أعماق األرض.
بعد ذل��ك ب��ث��الث س��ن��وات. ظهر 
ال��والي��ات  ف��ي  أول مصعد كهربائي 
املتحدة. وخالل ذلك تمكن الفرنسي 
ت����ش����غ����ي����ل أول م���ص���ع���د  م�������ن  إي�����������دو 
هيدروليكي في أحد قصور باريس. 
وك���ال���ع���ادة، س��خ��ر األم���ي���رك���ي���ون من 
»تخلف« األوروب��ي��ني وت��أخ��ره��م في 
اللحاق بركب العلوم. وفي عام 1882. 
دفع األميركي هارت بالفكرة إلى حيز 
االستخدام الحديث عندما وضع أول 
مصعد دائم التشغيل. أي أنه يستمر 
في الصعود والهبوط طيلة أوق��ات 
ال���ن���ه���ار وال���ل���ي���ل ت��ب��ع��ا الح��ت��ي��اج��ات 
البشر. وكانت تلك أهم خطوة للبدء 
بتشييد عمارات السكن ذات الطوابق 

الشاهقة.
ال��ت��ي يفتخر بها  م��ن امل��ص��اع��د 
الفرنسيون، تلك الكابينات الواسعة 
ال���ت���ي ت��ت��س��ع ل���ع���ش���رات األش���خ���اص 
والتي نصبها األمل��ان��ي شندلر على 
ال��س��ي��ق��ان األرب������ع ل���ب���رج »إي����ف����ل« في 

ب�����اري�����س. وه����ك����ذا ص�����ار ف����ي إم���ك���ان 
ال��س��ي��اح وع��ش��اق ال��ف��رج��ة على امل��دن 
من املرتفعات أن يصعدوا البرج من 

دون أن تتعطل ركبهم إرهاقا.
وف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، وبعد 
امل���ص���اع���د ال���ظ���اه���رة ع���ل���ى واج���ه���ات 
ال���ف���ن���ادق، ت��ل��ك امل��ص��ن��وع��ة م���ن م���واد 
شفافة تتيح ملستخدمها أن يتفرج 
ع���ل���ى م�����ا ح�����ول�����ه، ظ����ه����رت م��ص��اع��د 
زجاجية ستة في املبنى املميز الذي 
صممه املهندس ج��ان نوفيل ملعهد 
ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي ف���ي ب����اري����س. إن��ه��ا 
مصاعد يمكن من خاللها مشاهدة 
ال��ت��س��ع��ة ذات البناء  امل��ع��ه��د  ط��واب��ق 
ال��ه��ي��ك��ل��ي ال���ش���ف���اف ال������ذي ت��ت��داخ��ل 
فيه األع��م��دة الحديدية بالواجهات 

الزجاجية.
لكن الصناعيني وأهل االبتكار، 
في تلك السنوات األولى، لم يعودوا 
ي���س���أل���ون ك��ي��ف ت���رف���ع اإلن����س����ان، بل 
إل��ى أي ط��اب��ق؟ ففي ع��ام 1906 كان 
مصعد عمارة »سنجر« في نيويورك 
يرتفع إلى 184 مترا. وفي عام 1972 
وصل األمر إلى 609 أمتار في عمارة 
»سبايس تاور« في لوس أنجليس. 
ث���م ت��ط��ور األم����ر إل���ى أب��ع��د م���ن ذل���ك، 
بحيث صارت القضية الجديدة هي 
السرعة مع تجنيب الركاب الشعور 
ال��ض��غ��ط. وما  ب��ال��دوخ��ة أو تخلخل 
مصاعد برج خليفة في دب��ي، مثال، 
سوى نموذج ملا يمكن أن يصل إليه 

زواج العلم باملخيلة.

املصاعد الزجاجية في الفنادق الحديثة

                                             تشارك مؤسسات بريطانية عريقة مثل متحف فيكتوريا آند ألبرت واملتحف البريطاني في استضافة العروض

أحد مصاعد برج إيفل

يقدم »تيت مودرن« معرضا ألعمال الفنان إبراهيم الصالحي

»نقطة« فعالية لالحتفال بالخط العربي

لندن: عبري مشخص

فيما أص��ب��ح ع���ادة سنوية، 
أط�����ل�����ق ع�����م�����دة ل�����ن�����دن ب����وري����س 
ج���ون���س���ون ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة من 
م�����ه�����رج�����ان »ش�������ب�������اك« ل���ل���ث���ق���اف���ة 
ال���ع���رب���ي���ة. امل���ه���رج���ان ال������ذي ب���دأ 
ف�����ي ع������ام 2011  أول��������ى دورات�����������ه 
أص���ب���ح م����ن األح��������داث ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ت��ي تشغل موقعا مميزا على 
خارطة الفعاليات في العاصمة 
البريطانية. ويضمن املهرجان 
حضورا كبيرا أيضا من السياح 
ال���ع���رب ال���ذي���ن ي��ق��ض��ون إج����ازات 
ال��ص��ي��ف ف���ي ل���ن���دن إض���اف���ة إل��ى 
امل���ق���ي���م���ني ف���ي���ه���ا. وخ�������الل ال�������15 
امل���ه���رج���ان يستمتع  ي���وم���ا م����دة 
ال������ج������م������ه������ور ب�������ك�������ّم ه�������ائ�������ل م���ن 
العروض السينمائية واملسرحية 
وم�������ع�������ارض ال�����ف�����ن ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي 
وال��ح��ف��الت ال��غ��ن��ائ��ي��ة وال���ن���دوات 

التي تعقد في أرجاء العاصمة.
ت���ت���ش���ارك م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة 
من املؤسسات واألفراد املهتمني 
ب���ال���ث���ق���اف���ة ف�����ي دع�������م ف���ع���ال���ي���ات 
امل������ه������رج������ان، وم����ن����ه����ا م���ؤس���س���ة 
»ال��ق��ط��ان« وه��ي ال��داع��م الرئيس 
ل��دورة هذا العام. وخالل حديث 
»ال����ش����رق األوس����������ط« م����ع ع��م��ر  ل�����
ال���ق���ط���ان رئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة 
إل�����ى أن  »ش����ب����اك« 2013، أش������ار 
املؤسسة باإلضافة إلى مؤسسات 
أخرى انبرت لدعم املهرجان بعد 
ن��ج��اح دورت����ه األول�����ى: »ف���ي ع��ام 
2011 أطلق عمدة لندن بوريس 
جونسون فكرة املهرجان، وتولى 
م��ك��ت��ب��ه م���وض���وع إدارت�������ه، وك���ان 
ال��داع��م الرسمي وقتها ه��و بنك 
)إت�����ش إس ب���ي س�����ي(، وب���ع���د أن 
انتهى املهرجان الذي شمل عدة 
مؤسسات لندنية منها مؤسسة 
)ال���ق���ط���ان( و)م����وزاي����ي����ك روم�����ز(، 
ال��ب��ل��دي��ة تطلق  ال���ع���م���دة إن  ق����ال 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، ول���ك���ن ال تستطيع 
دع���م اس��ت��م��راره��ا ورم����ى ب��ال��ك��رة 
في ملعب املؤسسات العربية في 
لندن. وبالفعل، تم اجتماع لعدد 
من تلك املؤسسات، وتم االتفاق 
على تأسيس جمعية )ش��ب��اك(، 

وانتخبوني رئيسها«.
ال���ع���ث���رة ال��ت��ال��ي��ة ف���ي ط��ري��ق 
امل���ه���رج���ان ك���ان���ت إي���ج���اد ال��دع��م 
الالزم من الهيئات الدبلوماسية 
العربية في لندن، وإثارة اهتمام 
املؤسسات األخرى، يقول القطان: 
»حاولنا خالل عامني جمع الدعم 
للمهرجان، ولكن الظروف كانت 
صعبة خاصة في العالم العربي، 
باإلضافة إلى األزمة االقتصادية 

التي تمر بها بريطانيا«.
ال��ه��ي��ئ��ات  ال���ق���ط���ان أن  ي�����رى 
الدبلوماسية العربية في لندن 
ال تساهم بالقدر املطلوب في دعم 
ف��ع��ال��ي��ات م��ث��ل »ش���ب���اك« وي��ق��ول 
ب���م���رارة: »ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ات ال تفهم 
ل��ألس��ف ت��أث��ي��ر وف���ائ���دة ال��ث��ق��اف��ة 
ل��ه��م أوال، ول��ت��ح��س��ني عالقاتهم 
م��ع ب��ري��ط��ان��ي��ا وأي��ض��ا لتعريف 
ال���ع���ال���م ب��ال��ث��ق��اف��ة ال���ع���رب���ي���ة. من 
جانبنا، ن��رى أن دور املهرجان 

هو إقناعهم«.
»ش������ب������اك«  إدارة  م����ج����ل����س 

ي���ض���م م���ؤس���س���ات م���ث���ل دل��ف��ي��ن��ا 
فاونديشن، وشخصيات مؤثرة 
مثل روكسان زان من »سوذبيز«، 
ك��م��ا ت��ش��ارك م��ن��ي��رة م��ي��رزا مدير 
ال�����ش�����ؤون ال���ث���ق���اف���ي���ة ف����ي م��ك��ت��ب 
العمدة بوريس جونسون، إضافة 
إل����ى خ��ب��ي��ر ال���ف���ن���ون ال��ب��ري��ط��ان��ي 
وأحد مؤسسي »آرت دبي« جون 
مارتن ونورين أبو عون من املركز 

العربي البريطاني وآخرين.
املهرجان كما يشير القطان 
ي���س���ت���ف���ي���د ب���ش���ك���ل أس�����اس�����ي م��ن 
زي�����ادة االه���ت���م���ام ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة، خ���اص���ة في 
الخمسة أع���وام األخ��ي��رة: »خ��الل 
ه�������ذه األع������������وام ش����ه����دن����ا ك���ث���ي���را 
م������ن امل������ح������اض������رات وال��������ق��������راءات 
وال���ع���روض، وه��و أم��ر رائ���ع، في 
املتاحف واملؤسسات البريطانية 
العريقة مثل املتحف البريطاني 
وم��ت��ح��ف ف��ي��ك��ت��وري��ا آن���د أل��ب��رت. 
وأع��ت��ق��د أن��ن��ا ه���ذا ال��ع��ام ن��ح��اول 

تتويج ذلك االهتمام«.
م����ن ب����ني امل�����واق�����ع امل���ش���ارك���ة 
املهرجان  فعاليات  باستضافة 
أيضا مركز الباربيكان واملركز 
العربي البريطاني ودار »آسيا« 
و»س����رب����ن����ت����اي����ن« غ����ال����ي����ري ف��ي 

حديقة »هايد بارك«.
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���م���ش���ارك���ني ف��ي 
فعاليات املهرجان، فليس هناك 
أي رق��اب��ة أو ت��وج��ي��ه م��ن ناحية 
امل����واض����ي����ع امل���ق���ت���رح���ة »ال����ش����يء 
األس���اس���ي أن ي��ك��ون امل��ش��ارك��ون 
عربا أو من أصول عربية ويترك 

لهم حرية اختيار األعمال«.
نطرح تساؤال حول اختيار 
ال����ف����ع����ال����ي����ات امل�����ش�����ارك�����ة، وي�����رد 
ق��ط��ان ب���أن »ش���ب���اك« ي��ع��م��ل على 
ت���ق���دي���م م��ظ��ل��ة ألط����ي����اف واس���ع���ة 
من الفعاليات الثقافية العربية 
ال��ت��ي ت��ح��دث ف��ي ل��ن��دن، وي��ش��رح 
لنا أن شح اإلمكانيات املادية لم 
يمّكن منظمي »شباك« من دعم 
أنشطة أكثر: »أغلبية الفعاليات 

امل���ش���ارك���ة ك���ان���ت م��ن��ف��ذة س��اب��ق��ا 
ر لها مظلة إعالنية 

ّ
و)شباك( وف

دع���ائ���ي���ة ل��ن��ش��ره��ا وت���روي���ج���ه���ا. 
ال��س��ي��ن��اري��و األم���ث���ل لنا  أرى أن 
هو أن نقوم بدعم كل النشاطات 

وتنفيذها، لكن هذا األمر يحتاج 
إل�����ى إم���ك���ان���ي���ات ك���ب���ي���رة، ول���ه���ذا 

فنحن نلعب دور املظلة«.
مهرجان »شباك« هذا العام 
ي��خ��ت��ل��ف ف����ي م����زاج����ه وت��ع��ب��ي��ره 
ع���ن ال���ع���امل���ني ال��س��اب��ق��ني »امل�����زاج 

واللهجة تغيرت، أصبحت أكثر 
كآبة وسلبية هذا العام«. عندما 
أطلق »شباك« في 2011، كنا في 
قمة التفاؤل بمستقبل املنطقة، 
ال��وض��ع أصبح  ن��ج��د أن  ولكننا 
أص��ع��ب، أصبحت ه��ن��اك ح��روب 

أهلية وع���دم اس��ت��ق��رار ون��زاع��ات 
ط���ائ���ف���ي���ة، وك������ان م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ي��ن��ع��ك��س ه���ذا ع��ل��ى مضمون  أن 
املهرجان، وعلى تفكير الشباب 
والفنانني املشاركني. وعلى الرغم 
م���ن ذل����ك ف��ه��ن��اك ف��ع��ال��ي��ات أك��ث��ر 

ف���دور الثقافة  إيجابية وف��رح��ة، 
التمسك بالحياة والدفاع عنها.

امل��دي��ر الفني  إي��ك��ارد تيمان 
ل��ل��م��ه��رج��ان ح�����رص، ك��م��ا يشير 
ال��ض��وء  إل���ى أن تسليط  ال��ق��ط��ان 
ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى ك���ب���ار ال��ف��ن��ان��ني 

ال���ع���رب امل���خ���ض���رم���ني، ال���ذي���ن لم 
ت��ت��ح ل��ه��م ف��رص��ة ال��ش��ه��رة خ��ارج 
ال��ش��رق األوس���ط وشمال  منطقة 
أفريقيا، مثل الفنان السوداني 
إب��راه��ي��م ال��ص��الح��ي، ال���ذي يقدم 
معرضا في متحف تيت مودرن. 
ومن جانبه، يعلق تيمان: »هذا 
البرنامج دعوة مفتوحة للجميع 
ف��ي ل��ن��دن ل��الط��الع ع��ل��ى الثقافة 
العربية الديناميكية اليوم. هي 
ث��ق��اف��ة ش��اب��ة وتجريبية وغنية 
ب���ال���ت���ن���وع، إن����ه����ا م���ح���ف���ز ل��ل��ن��دن 
وفرصة لالحتفال بأفضل الفنون 

من كل أنحاء العالم العربي«.
ب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل����الس����ت����ق����ب����ال 
وال����ت����ف����اع����ل م�����ع امل�����ه�����رج�����ان م��ن 
الجانب البريطاني، يقول القطان 
إن����ه إي��ج��اب��ي ج����دا، وي��ش��ي��ر إل��ى 
حضور 25 ألف شخص لفعاليات 
ال�����������دورة ال����س����اب����ق����ة، وي���ض���ي���ف: 
»أت��وق��ع أن ي��ك��ون ه��ن��اك رد فعل 
جيد ه��ذا ال��ع��ام، خاصة ف��ي ظل 
وج��ود اهتمام متزايد باملنطقة 
وفنونها وثقافتها، وأرى أن هذا 
سينعكس على الحضور املتوقع 

للفعاليات«.

خ������الل األس������ب������وع امل����اض����ي، 
نشرت الصحف البريطانية خبر 
رف���ض ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن��ح ت��أش��ي��رة 
دخ��������ول الث����ن����ني م�����ن امل���ش���ارك���ني 
ف���ي امل���ه���رج���ان، وه���م���ا ع��ل��ي أب��و 
خطاب وسماح الشيخ، وهو ما 
يطرح تساؤل حول موقف إدارة 
املهرجان في مثل تلك الحاالت، 
يقول القطان: »حاولنا التواصل 
مع املسؤولني، كما حاول عمدة 
ل����ن����دن ب�����وري�����س ج����ون����س����ون أن 
ي��ت��دخ��ل ف���ي امل���وض���وع، ول��ج��أن��ا 
أي����ض����ا إل������ى ال���ن���ائ���ب ال���ب���رمل���ان���ي 
ت��ش��ي��ل��س��ي. املشكلة  ع���ن م��ن��ط��ق��ة 
ب���ي���روق���راط���ي���ة م����ن ج���ه���ة؛ ف��م��ن��ح 
تأشيرات الدخول أصبح في يد 
أج��ه��زة ب��ي��روق��راط��ي��ة ب��ع��ي��دا عن 
ال��ق��ن��ص��ل��ي��ات وال����س����ف����ارات ال��ت��ي 
ال��ذي  إل��ى املجتمع  أق���رب  تعتبر 
ت��ع��م��ل ف��ي��ه. أي��ض��ا ال��ك��ات��ب��ان من 
ب���ني بريطانيا  غ���زة وال���ع���الق���ات 
وغ�����زة ل��ي��س��ت ج���ي���دة، وح��اول��ن��ا 
أن ن��غ��ي��ر ال����ق����رار ول���ك���ن ل��ألس��ف 
ل��م ن��ن��ج��ح، ول���م ي��ع��د ه��ن��اك وق��ت 
إلعادة الطلب، خاصة أن الحدث 

الجمعة املقبل«.

ال��ب��ص��ري��ة يتضمن أول  ال��ع��روض  < ب��رن��ام��ج 
معرض كبير للفنان التشكيلي السوداني إبراهيم 
الصالحي في »تيت مودرن« حيث يعرض أعماله 
إلى جانب معرض الفنانة اللبنانية سلوى روضة 

شقير
< ع��روض مسرح من سوريا ومصر ولبنان 
م��ن��ه��ا »ك���وم���ي���دي���ا أودي��������ب« ل��ل��ك��ات��ب ع���ل���ي س��ال��م 

و»موالنا« للكاتب السوري الفارس الذهبي
ب��ال��ت��ع��اون م��ع سينييه  ب��رام��ج سينمائية   >
ل��وم��ي��ي��ر ب��امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي ف��ي ل��ن��دن��ي وامل��ت��ح��ف 

البريطاني ومعهد الفنون املعاصرة
< عروض موسيقية لفرقة نوبة نور وأمسية 
للملحنني العرب في قاعة ناصر باملركز الثقافي 

املصري
< حلقات بحث ونقاش تشمل مؤتمرا دوليا 
ح��ول الفن املعاصر في الشرق األوس��ط يعقد في 
ك��ل��ي��ة ال���دراس���ات ال��ش��رق��ي��ة واألف��ري��ق��ي��ة )س����واس(، 
وحلقة نقاش حول الدين واألزي��اء في كلية لندن 

لألزياء
/http://shubbak.co.uk :للمزيد

من فعاليات »شباك«:

فرقة نوبة نور


