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ـتـحـدة سنـويـا. يـذكر أن الـعـربـية ا
رة الـثانيـة على التوالي هذه هي ا
الـتي يـتــوجه فـيـهـا عــمل مـسـرحي
مغربي بـهذه اجلائزة مـنذ إحداثها
ســــنـــة  2011 بــــعــــد أن حـــصــــلت
مــسـرحــيــة خـريف ألســمــاء هـوري
ـهـرجـان الـذي بـجـائـزة مـســابـقـة ا
اســــتــــضـــافــــتـه مــــديــــنــــة وهـــران
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كما  خالل حـفل االختتام اإلعالن
عن الــــــفـــــائـــــزيـن في اإلصـــــدارات
والــبــحــوث الــعــلــمــيــة حــيث فــاز
الـسـوداني أبـو طـالـب مـحـمـد عـبـد
ـسـابـقـة ـطـلب بـاجلـائــزة األولى  ا
الـبــحث الـعـلــمي لـلــشـبـان دون 35
سـنــة عن عــمـله حــواريـة اخلــطـاب
سرحي. وآلت اجلـائزتان الـثانية ا
طيع والثالثة للمغربي عبد الله ا
ـــســـرح? عن بـــحـــثـه من يـــتـــكـــلم ا
نـصوري صاحبة بحث وتلكماس ا
بعنوان هل توجد كتابة درامية ب

ؤلف واخملرج?. ا
ــسـابـقــة تـألـيف وفي مـا يــتـعـلق 
ــوجه لــلــكــبـار ــســرحي ا الــنص ا
لسـنة  2017 حـصل العـراقي مـجد
حــمـيـد قـاسـم عـلى اجلـائـزة األولى
عن نـصه "الـنـافـذة". وآلت اجلـائـزة
الـــثــــانــــيــــة لــــلـــمــــصــــري درويش
األســيـــوطي مـــؤلف نص األقـــنــعــة
واحلــمــال أمــا اجلــائــزة الــثــالــثــة
فكانت من نصيب الفلسطيني خالد
خــمـــاش عن نص حـــارس أحــجــار
ـصـريـة صـفـاء اجلــنـوب. وحـازت ا
ـــركــــز األول في الــــبـــيــــلي عــــلـى ا
ـسـرحي مـسـابـقــة تـألـيف الــنص ا
لـألطـفـال وذلك عن مـؤلــفـهـا كـوكب
ورد وآلت اجلـــــائــــزة الــــثــــانــــيــــة
لـــلــعــراقـي يــاس زويــد عـن مــؤلــفه
كوكـب النـوايـا الـطـيـبـة فـيـمـا حاز
ــلـيــاني مـؤلف اجلـزائــري حـمـزة ا
نص احلــــيــــاة مـــــرة أخــــرى عــــلى

اجلائزة الثالثة.
وســـــجـــــلت الـــــدورة الـــــعـــــاشـــــرة
لـلـمـهـرجـان حـضـور  600مـسرحي
عــــربي من مــــبـــدعــــ وبـــاحــــثـــ
ومـؤطـريـن فـضال عن إعالمـيـ من
مــخـــتـــلف الـــدول الــعـــربـــيــة. ومن
اجلـديــر بـالـذكــر أن فـعـالــيـات هـذه
الدورة التي نظـمها الهيـئة العربية

الـــــــذي كــــــانت أولـى دوراته قــــــد
نـظــمت في الــقــاهــرة عـام2009 .
وعـلى الـصـعـيـد ذاته من بـرنـامج
اإلتفاقيات و الشراكات التعاونية
اجملدول له في جـولته جلمـهورية
مـصـر الـعربـيـة عـقد األمـ الـعام
للهيئة العربـية للمسرح اجتماعه
مع مـديـر مــهـرجـان شــرم الـشـيخ
الدولي لـلمـسرح الشـبابي الـفنان
مـازن الــغـربــاوي لـتــدارس سـبل
هـرجان الـتـعاون بـ الـهيـئـة وا
و االتــــفـــاق عــــلى بــــحث إدارة
ـهـرجـان عن تصـمـيم و صـيـاغة ا
ومـقتـرحات و طـرح أفـكار جـديدة
وبدائل لشـكل و محـتوى و آليات
اجملـــــــال فـي اطــــــار ورشــــــات او
ملتقيات تـتماشى مع فكر ونبض
و إيــقــاع و رؤى الـــشــبــاب الــتي
كن للهـيئة العربـية للمسرح ان
ـهرجان في إطارها. تتعاون مع ا
وســــيـــدفـع كل ذلـك الى تـــقــــويـــة
ـهرجان بـتكوين جيل وحتص ا
ـتـتـبـعـ و من شــاب جـديـد من ا
ــؤطـرين يـضـمن ــبـدعـ ومن ا ا
ومته و احترافيته للمهرجان د
و فـي نـــهــايـــة االجـــتـــمــاع اتـــفق
الـطـرفان عـلى اسـتـمرار الـتـحاور

إليجاد صيغاً مشتركة للتعاون.

أدوار مـسـرحـيـة صـولـو أو الـعـزف
نفرد كل من الفنان آمال بنحدو ا
وجـميـلة الـهوني وهـاجر احلـامدي
وســـــعــــيـــــد الــــهـــــراسـي وهي من
سـيـنـوغـرافــيـا هـدى زبـيـد. وأجـمع
سـرحـيـة  في غمـرة الـفرح أبـطـال ا
بهـذا التتـويج أن الفوز كـان متوق
ــنــافـســة الــشــديـدة مع عــلى رغم ا
أعــمــال مــســرحــيــة أخــرى خــاصـة
الـشـمع من تـونس ومـا بـقـات هدرة
مـن اجلـــــزائـــــر. وأبـــــرزوا أن هــــذا
الــتــتــويـج جــاء لــيـــؤكــد اجلــوائــز
سرحية في السابقة التي حازتها ا
مـسـابـقـات وطـنيـة ودولـيـة. ويـشار
ـســرحي حـاز إلـى أن هـذا الـعــمل ا
عـلى جـائـزتـ في الدورة  19أليام
سرحـية التي احـتضنـتها قرطـاج ا
تـونس فـي  بـاإلضـافـة إلى جـوائـز
في تـظـاهـرات مـخـتـلـفـة منـهـا عـلى
اخلصوص اجلائزة الكبرى للدورة
التاسـعة عشـرة للمهـرجان الوطني
لـلـمـسـرح بـتـطـوان. وتـبـلغ الـقـيـمـة
ـهـرجان ـاليـة لـلـجـائـزة الـكـبـرى  ا
ــســـرح الـــعــربي  100 ألف درهم ا
إمـــــــاراتـي نــــــحــــــو  27 ألف دوالر
إضـافــة إلى مــشـاركــة الــعـرض في
ـسـرحـية مـهـرجـان أيـام الـشـارقـة ا
الذي تنظمه دائـرة الثقافة واإلعالم
بـــإمــــارة الـــشــــارقــــة في اإلمـــارات

بحضور وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين واألم العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد
سرح البلدي سرحي والرموز الثقافية والرسمية العربية وجمهور غفير اجتمعت في قاعة ا الله  والعديد من ا
ـاضي اخـتتـام فـعالـيـات الدورة الـعـاشرة من مـهـرجان بتـونس اعـلنـت الهـيـئة الـعـربيـة لـلمـسـرح مسـاء الـثالثاء ا
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أقـــامت دائـــرة الــفـــنـــون الـــعـــامــة
بالتـعاون مع مركـز أريدو للـتجميل
ــوضــة ورشـة عــمـل لـتــعــلم فن وا
الـرسم جملـمـوعـة من أيـتـام اجليش
العراقي واحلـشد الشـعبي في قسم
رسم احلـر في مقـر وزارة الثـقافة ا

والسياحة واالثار.
وتـضـمـنت الـورشـة التي افـتـتـحـها
الوكيل االقدم  لوزارة الثقافة جابر
اجلـابري ومـدير عـام دائـرة الفـنون
هـدي  بحضور التشـكيليـة شفيق ا
السـفـيـر الـسـويـسـري هـانس بـيـتر
لـنـتس مـشـاركـة أكـثر من  40طفالً
يـتــيـمـاً فــضالً عن تــوزيع عـدد من

الـهــدايـا مـقــدمـة من مــركـز اريـدو 
وفـاعل خــيـر قــدم هـدايــا بـاسم دار

الثقافة والنشر الكردية.
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ـعـارض الـفـنـيـة في وشــارك قـسم ا
دائـرة الـفـنـون العـامـة أيـضـا ضمن
ـعـرض فـني تـضمن هـذا الـنـشاط 
عـــدد من الـــلــوحـــات الــتـي رســمت
بـــخــامــات مــتــعــددة كــمــا وأهــدت
يـعة اجلواري الـفنانـة التـشكـيليـة 
ثـالث لـــــــــوحــــــــات الـى الـــــــــوفــــــــد
الــســويـــســري كــجــزء من تــرحــيب

دائرة الفنون العامة بهم.
والقى الوكيل االقدم جابر اجلابري

كـلــمـة في قـاعــة عـشـتـار قــال فـيـهـا
(الــــسالم عــــلى أرواح الـــشــــهـــداء
ـة الـتي الـسـالم عـلى االيـدي الـكـر
ت واقــتـربت من رعت وحــثت وتــأ
حــــاالت الـــيـــأس واالحـــبـــاط الـــتي
فرضت علـينا .. شـكر الله سعي كل
من تقـدم خطـوة بهـذا االجتاه وكل
من بسط يده ليزيل حلظات  احلزن
الـذي فرض عـليـنا). وأضـاف ( لوال
ة االبـية التي سعت النفـوس الكر
ا الى مـيـاديـن الـقـتـال  والـشـهـادة 
بـــقــيــنــا أعــزة .. الـــشــهــداء هم من
مــنــحــونــا  هــذه الــعــزة والــكــرامـة
والــتــحــدي نــســتــمــد وجــودنــا من

دمــائــهم  وارواحــهـم الــتي حــلــقت
الى اعـالي السـمـاء ونسـأل الله ان
ـكنـنا من الـوفاء البـائهم .. عـاجز
وكــلي عــجــز أمــام  عــيــون الــيـتــيم
وابــــتـــســــامـــته الــــذابـــلــــة  .. الـــله

سيرعانا بكم).
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بدوره قـدم مديـر عام دائـرة الفـنون
ـهدي شكره العامـة الفنـان شفيق ا
ــــــــوصـــــــول الـى كـل من اســــــــهم ا
شـاركة ضمن هذه الـفعالية .. إذ با
شكر مشاركة دار ثقافة الطفل ودار
الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـرديـة  قـائالً(
رسم احلر عمله أرجو ان يواصل ا
ألبــنـاء الــشــهـداء .. ونــحن وجــدنـا
لــهـؤالء االيـتـام ونــحن عـلى خـطى

الكفيل االول).
ـهــدي عـلى هـامش كـمـا اسـتــقـبل ا
ــقـامــة رئـيس مــجـلس الــفـعــالـيـة ا
ادارة مـــركـــز اريـــدو لــــلـــتـــجـــمـــيل
ـــوضــة جــهـــاد مــيـــثم وقــدم له وا
ــبـادرة شــكــره الـوافــر عــلى هــذه ا
الـطـيـبـة واجلـمــيـلـة بـتـقـد الـدعم
ركز للمـرسم احلر إذ ان مشـاركة ا
ضمن هذه الفعـالية جزء من حتدي
اجـتـمـاعي ووعي ثـقـافي يـقـوم بـها

اجملتمع بنفسه.

نـظــمت دار الـكــتب والــوثـائق الــوطــنـيــة من خالل فــريق عـمل
متخصص من قسم تفتيش الدار وبالتنسيق مع فريق عمل من
وزارة الـصـناعـة ورشـة عمل مـؤخـراً بخـصـوص شرح مـا جاء
بـتـطـبـيق مـواد قـانـون حـفظ الـوثـائق رقم  (37) لـسـنـة  2016
وتوضيح أبعاد ومضام فقراته الواردة حفاظاً على اإلرث الوثائقي
العراقي الذي أقر بـناءً على تشريع مجلس النـواب طبقا ألحكام البند
ـادة  (73) من الـدسـتـور. ) من ا ادة ( 61) والـبـنـد (ثـالـثـاً ) من ا (أوالً
واسـتـعـرضت الـورشـة بـشـرح مفـصل الـقـوانـ الـصـادرة في الـعراق

واخلاصة باحلفاظ على الوثائق منذ عام  1942  لغاية 2016.
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رسالة بغداد

ـشـاركـة  11 عـمـال مـسـرحـيـا  و
تــمـــثل  الـــعــراق  الـــســعـــوديــة
ــــغــــرب اجلــــزائــــر اإلمــــارات ا
ـضــيـفه األردن وتــونس الـدولــة ا
لـلفـعاليـات حيـث تنافـست الدول
الـــعــربــيـــة اإلحــدى عـــشــرة عــلى
ها أفضل هرجان بـتقد جوائز ا
مــا لـــديــهــا من إبـــداع مــســرحي
ـــســابــقــة حـــيث كــانـت جــائــزة ا
الرسـميـة لهذا الـعام والـتي تبلغ
قيمتها  25ألف دوالر من نصيب
غربي صولو سـرحي ا العرض ا

للمخرج محمد احلر.
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واكـد الـفـنـان واخملــرج الـلـبـنـاني
رفــيق عــلي أحــمــد رئــيـس جلــنـة
سـابقة اكد من خالل حتكيم في ا
بيان الـلجنـة اخلتامي أن ( دورة
ـهرجـان اتـسمت هـذا العـام من ا
بتـنـافـسـيـة كـبـيـرة) مـوضـحاً أن
سرحيـات الثالث التي نافست (ا
فـي الـــنــــهــــايــــة عــــلى اجلــــائـــزة
الـــرســــمــــيـــة وهـي الـــشــــمع من
تــــونـس ومــــا بـــقــــات هــــدرة من
ــغــرب اجلــزائــر وصـــولــو من ا
تـمـيزت بـالعـمل اجلـيد عـلى كـافة
ــــســـرحي مـــفـــردات الــــعـــرض ا
مــؤكـــدة ثالثـــتــهـــا عـــلى الــبـــعــد
التوظيفي للمسرح ) وتابع أحمد

في بيـانه أن( جلـنة التـحكـيم قررت
ـهرجان التي حتمل إسناد جائزة ا
إسم جـــائــزة الــشــيـخ ســلــطــان بن
مــحـــمـــد الــقـــاســمـي ألفــضـل عــمل
ـسـرحـيـة صـولـو مــسـرحي عـربي 
لــفــرقـة أكــون لــلــثــقــافــة والــفــنـون
ـغربي مـحـمد ـغـربيـة  لـلـمخـرج ا ا
احلـر وأدت الشـخصـيـة الرئـيسـية
فـيهـا الفـنانـة آمال بن حـدو والتي
ـرأة وحتـديـاتـها تـنـاولت مـعـانـاة ا
في اجملـتــمـعـات الــعـربــيـة. وتـوفق
ـسـرحي في تــسـلـيط هـذا الـعـمـل ا
الضوء على التطلع إلى التحرر من
الـهـويـة الـزائــفـة والـعـيش وفق مـا
يروق للتـوجهات الذاتـية بعيدا عن
ـفـروضـة فـي الـتـفـكـيـر الـنـمــطـيـة ا
والتعبيـر والتعامل مع اآلخر وهو
ما قد يكون تطـلعا في غمار احلياة
الـتـي جـعــلت اإلنــسـان فـي مـعــركـة
مـتـواصـلة مع نـفـسه ومع مـحـيطه.
وســعى اخملــرج مــحــمــد احلــر إلى
سـرحـية ضـمـون في ا إبـراز هـذا ا
من خـالل تــــوظــــيف جــــمــــالــــيـــات
مسرحية واخـتيارات حوارية تدفع
ـســار الــدرامي نـحــو األســلـوب بــا
ـبــاشـر في الـطــرح. كـمــا تـنـاولت ا
سرحية موضوع التطرف الديني ا
بشكل ضمني ومحاولة التحرر منه
عــلى الــطــريــقــة الــصــوفــيـة. وأدى

لـلــمـســرح والـتي تــتـخــذ من إمـارة
الشـارقة في دولـة اإلمارات الـعربـية
مقـراً لها كـانت بالـتعاون مع وزارة
الــثــقــافــة الــتــونــســيــة وكــانت قــد
اضي إنطلقت مساء يوم األربعاء ا
بــتـاريخ الــعـاشــر من شــهـر كــانـون
الـثــاني اجلــاري وأقــيــمت عـروض
الـــدورة الــعـــاشــرة عـــلى خـــشــبــات
ـسـرح البـلدي بـتـونس الـعاصـمة ا
حـيث حــمـلت شــعـار (نـحــو مـسـرح

عـربي جـديـد ومـتـجـدد). كـمـا أنه 
خالل هـذه الـدورة تـكـر نـخـبـة من
ـسـرحيـ التـونـسيـ الـذين كان ا
لــهم بـاع وأثـر واضح فـي الـتـجـربـة
ـسرحيـة التـونسـية ومـنهم دلـيلة ا
مفـتاحي وسـعيـدة احلامـي وصباح
ـهداوي وفـوزية بـوزويتـة وفاحتـة ا
ثــابت والـــبــحــري الــرحــالى وأنــور
الــــــشــــــعـــــــافى وصـالح مــــــصــــــدق
والعرائسى محمد نوير ونور الدين
ـا قدمـوه للـمسرح الـورغى تقـديراً 
الـــتـــونــــسي والــــعـــربي عــــلى وجه

العموم.
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من جـانبه عقـد األم الـعام لـلهـيئة
العـربية لـلمسـرح إسماعيـل عبدالله
مجموعة من اإلتـفاقيات والشراكات
الـــتـــعـــاونــــيـــة مع مـــجـــمـــوعـــة من

ـسرحية و ؤسـسات و الهـيئات ا ا
الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة.وفي زيــارته
جلـمـهـوريـة مـصــر الـعـربـيـة مـطـلع
اضي أعـلن األم العام األسبوع ا
للـهـيـئـة الـعربـيـة لـلـمـسرح عن أول
إتـفـاق أعلن فـيه عن تـنـظـيم الدورة
سرح احلادية عشرة من مهرجان ا
الـــعــــربي بــــالــــتـــعــــاون مع وزارة
ـصـرية في يـنـاير 2019 الـثـقافـة ا
و الـذي سـيـكون بـجـمـهوريـة مـصر
الــعــربــيــة و أضــاف بــأن مــبــاركـة
الـشـيخ الدكـتـور سلـطان بـن محـمد
القاسمي لهذا االتفاق تعطي دعماً

كبيراً لعقد دورة متميزة. 
و االتـفاق عـلى ذلك بـعـد اجتـماع
وزيـر الـثـقـافة فـي جمـهـوريـة مـصر
الـعـربـيـة حـلـمي الـنـمـنم مع األمـ
الـعــام لـلـهـيـئـة الـعــربـيـة لـلـمـسـرح
اسماعيل عبد الـله مرفوقاً بأعضاء
مــجــلس أمـنــاء الــهـيــئــة الـدكــتـور
ســــــامح مــــــهــــــران ويـن ســــــلــــــيم
الــصــنــهــاجي واحلــسن الــنــفــالي
بـحـضــور خـالـد جالل مــديـر قـطـاع
االنـتـاج الـثـقــافي بـوزارة الـثـقـافـة.
وتــعــد اســتــضــافــة مــصــر لــلـدورة
ـسرح احلاديـة عشـر من مهـرجان ا
الـعـربي أولى دورات العـقـد الـثاني
من عـمـر الهـيئـة العـربـية لـلمـسرح

اطفال في ورشة عمل تعلم الرسم
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رسالة واسط 

اضي  االحـتفالية الثالثاء ا احـتضن البيت الـثقافي الواسـطي
نـاسبة الـتي أقامـتهـا روضة وحـضانـة جنة األطـفال األهـليـة 
ــيالديـة وانــتــصـارات قــواتــنـا ــيالد ورأس الـســنــة ا أعـيــاد ا
األمـنـيـة. وشـهدت االحـتـفـالـية إقـامـة فـعـالـيات مـتـنـوعـة لألطـفال إلى
جانب تـقد بـعض الهـدايا  شـكلت مـبادرة طـيبـة من البـيت الثـقافي
بادرة ـناسبة عـدد من الكلـمات التي اشـادت با الواسطي. والـقيت با
بـعـدها قـدمت مـجـمـوعـة من األطفـال فـعـالـيات وأنـاشـيـد تـغـنت بحب
g¹dI « -UŠ     .الوطن وانتصارات قواتنا األمنية البطلة وحشدنا الشعبي

في إطـار تـعـزيز الـتـــــــــــــــــــعـاون الثـقـافي بـ قـصر الـثـقـافة19
والـــفـــنـــــــــون في الـــبـــصـــرة والـــفـــنـــــــــــــانـــ اإليـــرانـــيــ

ظــــــــــــــــفر بـاخملرج الـتقـــــــــــــــى مـديـر القـصر عـبـد احلق ا
اإليـــراني ســيـــد زاده مــؤخــرا و خــــــــــــــــــالل الــلــقـــــــــــــاء بــحث
اجلهود لـتصــــــــــــــويـر فيلم ال تـطــــــــلقـوا النار عـلى األطفال الذي
ـــوصل بــعــد تــدور أحــــــــــــــــــداثه بـــ مــديـــنــــــــــتي الــبـــصــرة وا
ســيـــــطــرة اجملـامــيــــــــــع اإلرهـابـــــــــــــــــــيـة داعش عــلى مــديـنــــــة

احلدباء. 
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رسالة البصرة
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سرحية التي قطفت اجلائزة  ا

جانب من حفل اإلختتام


