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ـشهد عـرضها الـسنوي  2018 ليكـون فاحتـة خير ونـشاط وابداع مـتواصل مع ا توجت جمـعية الـفنانـ التشـكيـلي الـعراقيـ العام اجلـديد 
نصور عرض الذي اقـيم في صباح السـبت العشـرين من كانون اول من العـام احلالي وعلى قـاعة اجلمعـية الكبـرى في ا التشكـيلي العراقـي وا
افتتحته رئيسة جلنة الثقافة واالعالم النيابية في مجلس النواب ميسون الدملوجي والسفيران الفرنسي والبريطاني في العراق مع نخبة متميزه
عـرض اكثر من   150 فنانـا وفنانـة  تنـوعت اعمالـهم ماب فن من رواد احلركة الـتشكـيليـة  وحضور  رائـع من الفنـان حيث شـارك في هذا ا
ـعرض يـعـطي اهمـية واضـحة ولـغة جـمـاليـة تعـبر عن تـقدم ـشاركـة واسعـة شمـلت اغلـب محـافظـات العـراق وهذا ا الرسم والـنحت واخلـزف و
وازدهار احلركـة التشـكيـلية في الـعراق رغم الظـروف الصـعبة الـتي تمرعـلى بلـدنا العـزيز مؤكـدين بذلك علـى االستمـرار والعطـاء وخلق جوانب

عارض األخرى التي تقام على مدار العام  مشرقة متميزة ومختلفة عن باقي النشاطات وا

عـرض فالـطريق طـويل ومـحطات ا
النجاح فيه التنتهي ) .
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وفـي مـــعـــرض هـــذا الـــعـــام بـــرزت
مـــزاوجــة بـــ الـــفـــنـــانـــ الــرواد
والــشـــبــاب حـــيث اعـــتــمـــد رئــيس
جــمـعـيـة الـتــشـكـيـلـيــ الـعـراقـيـ
الـفــنـان قـاسم ســبـتي لــغـة احلـوار
الـتـشكـيلـي مابـ الـرواد والشـباب
ـومة احلركة من الفنـان بهدف د
الـتــشــكـيــلــيـة كــونــهـا تــعــمل عـلى
صناعة الطاقـات الفكرية احلديثة 
ويالحظ ان غـــالـــبـــيـــة الـــلـــوحـــات
عرض هـي جتريدية شاركـة في ا ا
وتعبيرية ورمزية شارك بصياغتها
اكـثر من  150فـنـانـة وفـنـان قـدموا
اعمال نحتية وخزفية كانت ابرزها
اعـمـال الـرسم وذلك حلـاجـة اعـمـال
الــنــحت واخلـــزف في الــعــراق الى

مواد اولية .
الــفــنــان قـاسـم الــعـزاوي قــال ( في
مــعـرض اول نـشـاط الــعـام اجلـديـد
الـذي شــارك فـيــهـنـخــبـة طــيـبـة من
بدع ضم اعمال الرسم والنحت ا
واخلـزف ويـقـينـا ان مـعـرض الـعام
تـمـيـز وسـيـتـرك بـصـمـة عنـيـقـة في
ـشـهد الـفـني عـمومـا والـتشـكـيلي ا
خـــصـــوصــا ) ويـــصـــيف ( تـــنــاول
ـدارس والرؤى ـشاركـون جـميع ا ا
واالسـالـيب الـتجـريـديـة والواقـعـية
والـتـعــبـيـريـة وســعـادتي التـوصف
ـعـرض التي وانـا اتـصفـح اعمـال ا

زينت قاعة اجلمعية ) .
ي عـقيل مهدي قال الفنان واالكاد
عـرض يعد لـ ( الزمـان ) ان ( هذا ا
ـعـارض الـتي شـاهـدتـها من اكـثـر ا

بــــحــــيـــاتـي حـــيـث تـــضـم جـــمــــيع
االسـالــيب االبـداعــيـة مـن تـقــنـيـات
االكـــــريــــلك وااللـــــوان الــــزيــــتــــيــــة
والسيراميك ومواد نـحتية متنوعة
ـــعـــرض جــمـع الــرواد واالهم في ا
والــشـبــاب مـعـا بــادارة تـشــكـيــلـيـة
حــكــيــمــة لــيــقــدمــوا بــاسـالــيــبــهم
ـتنـوعـة اعمـاال مبـدعة ـتبـايـنة وا ا
وتبـشر ان التـشكيل الـعراقي مازال

وسيقى بخير ) .
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ـعـرض الفـنـانة ـشـارك في ا من ا
ــان الــشــوك قــالت ( حــاولت في ا
عـمـلي ان ازاوج مـابـ الـسـومـريـة
والـفن الـعـراقي احلـديث بـشـحـنات
تـعبـيـريـة مـؤثـرة ومهـمـة  ويـقـيـنا

تـلقي الـذي يقلـب اعمال سـيتابـع ا
ــــعـــرض  ويـــقــــيـــنـــا ســــعـــادتي ا
التوصف انني اشارك مع نخبة من
الرواد والشباب في الفن التشكيلي
الـــعـــراقي ).الـــفـــنـــان الــرائـــد رافع
ـعـرض ـشــارك بـاعـمــال ا جـاسم  ا
كــان قـد حـضـر حــفل االفـتـتـاح رغم
حـيث حضر سوء حـالته الـصحـية 
ـقــعــدين وكـان وهـو عــلى كــرسي ا
جــاسم قــد شــارك في اول مــعــرض
ـلك فـيصل عام  1955الـذي رعـاه ا
الــثـــاني وشـــارك في اكـــثــر من 90

معرضا داخل وخارج العراق .
الفـنان حسـ مطشـر قال ( جمـعية
الـتـشــكـيـلـيـ الـعــراقـيـ بـتـمـويل
ـعــرض الـكـبـيـر ذاتـي اقـامت هـذا ا

عارض التي سـبقته فضال عن وا
اســتــضــافــة فــنــاني مــحــافــظـات
الـبـصرة وبـابل  والـقـائمـة تـطول
مــســتـقــبـال جلــمـيـع تــشــكـيــلــيي
احملـافظـات واليـوم معـرضنـا هذا
يــتــوج بــدايــة عــام جــديــد حــافل
بــعــون الـــله بــاعـــمــال ابـــداعــيــة
ومشـاركات كبـيرة واليـوم يشارك
اكـــثــر من  400عـــمال واكـــثــر من

 152فنان تنوعت اساليبهم.
ومـشـاركـتي الـيـوم بـلـوحـة اكـلرك
وهي رسـم عـلى الــكـانــفـاس وهي
مــدرســة تـعــبـيــريـة تــعـتــمـد لــغـة
ــاضي اجلــســد ومــزاوجــة بــ ا
واحلــاضــر خلـــلف رؤيــا فــكــريــة

جديدة اساسها اجلمال ) .
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ـناسبـة الذكرى أقامت دار الـثقافـة والنشـر الكرديـة جلـسة استـذكارية 
السـنويـة لوفاة الـكاتب والـشاعـر زهدي الداودي عـلى قاعـة الدار.حتدث
خاللـهـا وزيــر الـثـقــافـة والـســيـاحـة واالثــار فـريـاد راونــدزي (عن حـيـاة
الـشاعـر الـتي مثـلت روح الـتـنوع الـثـقافي ونـشـأته وذكريـات ذات ابـعاد
انـسـانيـة مـنذ انـضمـامه لـلمـجـموعـة الـثقـافـية الـتي تـشكـلت في كـركوك اواسط
انيا اخلمسينات ومسيـرته نضاله حتى انضمامه الى الـيساري ثم  هجرته ال
ـعـتقل وهـذه حتـوالت داخل الـفـكـر ولـيس فـقط حتـوالت على بـعـد خـروجه من ا
سـتوى اجلغـرافي).  أدار اجللـسة نائب رئـيس احتاد االدبـاء والكتـاب حس ا
ـصـاحبـة فـاضل ثـامـر ساردا تـفـاصـيل حـياتـه واثاره كـونه رمـز ثـقـافي عراقي اجلـاف 
يحـتفى به كقـاص وشاعر  اذ اصـدر اكثر مـن مجمـوعة ورواية  وقـدم الناقـد علي حسن
الفـواز اوراق سلطت الـضوء عـلى حياة الـشاعـر الداودي االدبيـة والثقـافيـة والسيـاسية
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ؤرخ نـاضل الـثوري والـسيـاسي وصورة الـروائي وا واخـتزلـها بـعدة صـور منـها صـورة ا
ـداخـلة من ـثـقف الـعـضـوي كـونه مـلـتزم بـالـقـضـايـا االنـسانـيـة  بـاالضـافـة  ي وا واالكـاد
الـدكـتـور جـمـال الـعـتـابي الـذي افـاد (ان مـعـظـم مـؤلـفـاته الـشـعـريـة كـتـبت ونـشـرت بـالـلـغـة
العربية).وفي خـتام اجللسة طلب احلـضور من راوندزي (ان تقام للـشاعر زهدي محاضرات
ـقامـة مـستـقبال).       هـرجـانات ا ـهنـية وكـذلك تـسمـيـته رمزا الحـد ا ونـدوات عن حيـاته ا
Í—uLF*« ÁU —  
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ــشـــاركــة الـــعــراقـــيــة في عــبـــرت ا
مـهرجـان الهـيـئة الـعربـية لـلمـسرح
عن انــــعـــكـــاس اصــــيل لـــلــــوقـــائع
والـيـومـيـات العـراقـيـة عـبـر عرضي
رائحة حرب وفي قلـب بغداد لعماد
مـحـمـد ومـهنـد هـادي عـلى الـتوالي
بالـيات فنـية متـعالية وفـهم جلوهر
ـــشــكالت والــعــلـل االجــتــمــاعــيــة ا
والسيـاسية التي تـمر بها بالدنا ..
ومــــا أخــــذ عــــلى الــــعــــرضــــ في
صفحات اجملـلة اليوميـة للمهرجان
يــــعـــكـس مـــدى االنـــســــداد في افق
ـــثـــقـــفـــ الـــعـالقـــة بـــ بـــعـض ا
سـرحيـ العـرب وما يـحصل في ا
بـالدنـــــا من قـــــدرة فـــــريـــــدة عـــــلى
االفـصـاح عن مـا هـو مـسـكـوت عـنه
ومـــحـــرم من مـــشـــكالت بـــنـــيـــويــة
واســئــلــة كــبــرى وصــغــرى بـشــكل
قـراطي حر على الـصعيـد الفني د
..واحـيـانـا ـ كـما يـعـبـر نـيـتشه ـ (ال
يرغب الـناس في سـماع احلقـيقة ..
النــــهـم ال يــــريــــدون ان تـــــتــــحــــطم
اوهــامـهم ) فــيــشـرعــون في انــتـاج
دالالت وتــوصـيـفـات مـطـلـقـة عن ان
الـعــرض الـعــراقي هـو عــرض كـاب
ـوت ويــحــرث فـيه تــؤطـره فــكــرة ا

وت وصـمته لتدب يكسـر حجب ا
احلياة في صالة اجلمهور ضحكا
وتصـفـيـقـا ودمـعـا .. ويـالـلـغـرابة
وكـــــأن احلـــــديـث عن الــــــوقـــــائع
الــعـــراقــيــة هــو حـــديث عن مــادة
مـحـظـورة او مـارد ابـدي عـلـيه ان
يــظل حــبــيــســا في قــمــقـمـه مـدى
الدهر ال يجرؤ على حتريكه احد 
قاالت ان خطورة هذا الـنوع من ا
سـرحـية يـكـمن في رد التـجـارب ا
الـــــعــــراقــــيـــــة الى نـــــوع وشــــكل
ومـــضــــمـــون واحـــد وجــــعـــلـــهـــا
متـشـابـهة مـسـتـنـسخـة بـاطالقـية
غــريــبــة النـهــا تــتــنــفس الــيـومي
تحرك بوصفها شاهدا على ما وا
جـرى ويـجـري بـرؤى تـنـفتـح على
الـسـخـرية والـغـروتسـك والكـثـافة
ــلــحـمي الــعـاطــفــيـة واخلــطـاب ا

سكون بالعقل والعاطفة . ا

عزرائيل بـاذرا بذاره لينـبت بكائ
ولــطــامـــ ودمــوع حــرى وابــطــاال
نــاســتـالــوجــيــ مــرضى ... وهـذه
االراء لالسف تـعـزز فكـرة االنـقـطاع
الـتـاريـخـي والـسـيـاسـي والـثـقـافي
بـ مـا حــصل ويـحـصل في بالدنـا
من وقائع مرة وحلوة وب الذائقة
الـدوغـمـائـيـة الـعـربـيـة الـتي ال ترى
ســـوى لـــونـــا واحـــدا وال تـــريــد ان
تنفتح على انـواع والوان مسرحية
تـــكــمـن فــيـــهــا احلـــقــيـــقــة دامـــغــة
والـــبــرهـــان اوسع مـن ان يــحـــجب
بــغــربــال .. لــتـطـل عــلــيــنــا اجملــلـة
الـيـومـية لـلـمـهرجـان وعـلى غالفـها
الــرئــيــسي بــعــنــوان صــادم يــثــيـر
االســـتــغــراب يــفــصـح عن قــريــحــة
مـلـتـاثـة مـغــرقـة بـأدنى مـسـتـويـات
هـنية الـصحفـية النـبيلة : االداء وا
(رائحة حرب) تفـاهة (الديجتال) ام
مــســـرح بال دم)  عــنــوان مـــلــتــبس
موارب ال يقيم وزنا لالمانة النقدية
وعلميتها في تدبيج العناوين التي
هي عـتـبة وثـريـا للـنص كـما يـشـير
(جـــاك دريــدا). واســتــكـــمــاال تــبــدأ
ـفــارقـة الــكـبــرى في ان الـعــنـوان ا
االنف ال جنده ماثال في م النص

النـقدي الذي خـرج علـينا به الـناقد
التونسي (حا التليلي محمودي)
اذن الـعـنـوان قـادم بـفـواعل الـنـفس
االمـارة والـروح الـتـسـقـيـطـيـة التي
ارادت ان تـطـيح اعالمـيـا بـالـعرض

نافسة .. وتقلل من حظوظه في ا
WOL — WOMIð

ـقوالت ـقـال معـبـئـا   وجـاء مـ ا
(بـودريـار)و(اوالد احمـد)و(لـيـوتار)
التي ال تعـبر عن اي مسـتوى فكري
وجمالي له تماس بعرض مسرحية
(رائـحـة حـرب) وحـتى نــقـد الـنـاقـد
لــلــتــقــنــيــة الــرقـمــيــة فـي الــعـرض
بـوصفـها قـد حيـدت االنسـان وانها
لم تــــشـــــكل ايــــة اضـــــافــــة تــــذكــــر
جلــمــالــيــات اخلــشــبــة .. نــقـول ان
ـزج الـذكـي بـ فـعل االنــصـهــار وا
ـمثل والـتقنـية الـرقمـية وصـهرها ا
في بــودقــة واحـدة من قــبل اخملـرج
عـمـاد محـمـد حال دون الـفـصل ب
ـسرحي الـوسيـط السـينـمائي وا
فـي حلـــظـــة الـــعــــرض وهـــذا مـــالم
يـكـتشـفه الـناقـد الغـيـور بل ان فعل
مـثل كان يـكمل عـمله مع الـشاشة ا
وبـالـعـكس مولـدا فـضـاءا مسـرحـيا
موحدا بـتغايـرات مستـمرة .. يقول
(مــحــمــودي) في مــوضع اخــر: (ان
اجلـنــرال الـقـاتل الـضـحـوك رجل ال
ــــكن ان يـــــطــــاق بــــأطـالق عــــلى
مـســتـوى انــسـاني نـتــيـجــة شـغـفه
بــالــدم  يــبـاغــتــنـا بــشــكل مــفـاجئ
لـيجـعل من سـرديته الـديـنيـة ترحل
نــحـــو افق مــغـــايــر اذ كـــثــيـــرا مــا
يـخـترق حـقائـقهـا اليـقـينـية لـيرحل
الى نوع من التجلي الصوفي ....!)
هــنـا يــفــصح الــعـرض عن الــقــنـاع
الـــذي يــلــبـــسه اجلــنـــرال ولم يــفك
طـلــسـمه الــنـاقـد احلــصـيف ـ والى
الــتـــبــاس جـــديــد من الـــتــبـــاســات

السلطـة في احلياة العـربية فحواه
ان الـشــكل الـديـنـي سـلـفــيـا كـان ام
ثل احـدى حاالت الـتنـكر صـوفيـا 
واللبوس الذي يتبدى به الدكتاتور
فـي حـــــاالت هــــلـــــعه مـن االخــــر او
لـتقـويـة طرف او تـيـار على حـساب
اخـر فيـتمـسك بـالعـقائـدي الغراض
سياسية وهـذا ما حصل في عنوان
انـية) الـتي خرج بـها (احلـملـة اال
ـقــبـور في نـهـايـة عـلـيــنـا الـنـظـام ا
ـــســـرحي عــــهـــده .. ان الـــعـــرض ا
كن ان وعـمـلـية تـفـكـيكه نـقـديـا ال 
تـختـصر بـهـذه الطـريقـة في ان يتم
اخـــذ عــنـــصـــر واحــد من الـــعــرض
ونسج معـظم سجادتنـا النقدية من
ــا هي عـمــلـيــة مـتــداخـلـة خالله ا
مــركــبـة تــتـداخل فــيــهـا الــعـنــاصـر
ومـركـباتـها لـيـتم خلـطـها في دورق
واحـــد مــجــتـــمــعــة .. فـــأين الــنص
الـدرامي وجتلـياته خـصوصـا وهو
ــقــتــبس من مــ ســردي ـ روايــة ا
الــــتـــــبـس االمــــر عـــــلى الـــــلــــقـــــلق
للفلـسطيني اكـرم مسلم ـ مؤلف من
قــبل مـؤلـفـ مـثـال غـازي ويـوسف
بــــحــــري  وايـن جتــــلــــيــــات االداء
الــتـمــثــيـلي  الــتي ادار لــهـا ظــهـره
النـاقد (مـحمـودي) وظل ينـوع على
(سلـبيات) الـتقنـية الرقـمية وكـأنها
وحـدهـا الــتي كـانت عـلـى اخلـشـبـة
ـمـيـز ولم يـغـره االداء الـتـمــثـيـلي ا
للمقتـدر عزيز خيون في اداءه لدور
ــتــجــددة ــتــقــاعــد او ا اجلـــنــرال ا
(عــواطـف نـعــيـم ) في اداءهــا لـدور
(اجلـــدة) بـــشــجـن عــراقـي شــفـــيف
وتــمــظــهــرات (الــلـقــلـق) الـذي اداه
بـتـمـيـز (يـحـيى ابـراهيـم) في واحد
من افـضل ادواره ...ويـكـتب الـنـاقد
التـونسي (وليـد احمد الفـرشيشي)
بــعــنـــوان صــبغ بـــالــلـــون االحــمــر

القـان:( مسرحـية في قـلب بغداد ...
ـوت يـحـدث مـصـادفـة وال يـحـتاج ا
الـى اذن ...!) ويـــــــردف (فـي قــــــــلب
ـوت بل بــغـداد لم تـخــرج عن خط ا
ـتـشـابه وكـأن تـعـيـدنـا الى دائــرة ا
وت اصـبح (نشرة عـاطفـية ) لدى ا
ـثقف والـفنـان العـراقي في العـقد ا
االخــيــر ..) هـــكــذا وبــكل ال مــبــاالة
ـسرحي الـعراقي وتهـميش جلـهد ا
شـكالت وعلل بالده من في عكـسه 
ارهـــاب دمـــوي وطـــمس لـــلـــهـــويــة
الوطنية والتراث الرافديني ضارب
اجلذور .. هكذا وبكل انواع البرود
الـــنــقـــدي يـــصـــبح الـــدم الــعـــراقي
واحلــكــايـة الــتــراجـيــديــة احملـلــيـة
عــنـدمــا يـروم الــفـنــان مـســرحـتــهـا
(نـشـرة عـاطـفـيـة) .. يـا لـلـمـهـزلـة ..
ــوت نـــحـن يــاســـيـــدي ال نـــأتي بـــا
ــوت بل لــتـمــسـكــنـا وثــيـمه الجل ا

بـاحلـيـاة .. فقـد ذهب (مـهـنـد هادي)
ـتـفرد في نـصه الـتـراجـيـكـومـيـدي ا
ــرآة الـــوقــائع الى الـــعــالم االخـــر 
الـــيــومـــيـــة الــســـاخـــنــة النـه يــؤمن
وت اجملاني باحليـاة ويحتج عـلى ا
الـذي ســاق ابـطــال مــسـرحــيـته الى
اتـــونه   انـه خـــطـــاب احــتـــجـــاجي
ـوت الـقادم حتـريـضي صارخ ضـد ا
مـن احلـدود ..ولـيس نـشــرة دعـائـيـة

قال .. عاطفية كما يعبر كاتب ا
WF U  …d³½

 فـي الــــعــــرض نـــبــــرة فــــاقــــعــــة من
الكـوميـديا السـوداء جعـلتنـا نضحك
وننـقلب عـلى ظهـورنا من(شـر البـلية
مــايـضــحك) بــرؤيـة بــصـريــة بـالــغـة
ـونـتاجي الـفـطـنة نـفـذت مخـطـطـها ا
بــــأســــلــــوب (ساليــــدات) الــــشــــريط
ــتــنــوع ــتــنــافــذ وا الــســيــنــمــائي ا
اللقطات من هـنا استطاع العرض ان

جتـامل احـدا عـلى اسـتـبـعـادهـا من
ـشـاركة ولـذلك لم يـخـلـو االمر من ا
صــعــوبـة فـي الـتــنــافس واخــتــيـار
ـنـاسـبـمن االعـمال بـعـيـد عن عـمر ا
ــشـارك الـفـني او عــدد مـشـاركـاته ا
الـسـابقـة ) ويضـيف ( لـقـد ادهشـنا
شـارك قـدمـة من ا عـدد االعمـال ا
تـــنــوعـت مــابـــ الــرسم والـــنــحت
واخلــــزف  واليــــســـــعــــني بــــهــــذه
ـــنـــاســـبـــة اال ان اشــكـــر جـــمـــيع ا
شارك والذين تـقدموا باعمالهم ا
لـلـمـشـاركـة وكل من سـاهـم بـاجناح
هذا الكرنفال الكبير واقول للجميع
ان رحــــلـــة االبـــداع التــــتـــوقف ولن
تـتـعثـر ولن تـنتـهي عـند حـدود هذا

همة عارض ا عرض من ا ويعد ا
الـتي تـقـيـمه اجلـمـعيـة مـنـذ الـعام
 1956عـــــنـــــدمـــــا كـــــانت تـــــقـــــيم
معـارضهـا نخـبة من رواد احلـركة
الــتـشــكـيـلــيـة فـي الـعـراق ومــنـهم
عطا صبري  وحافظ جواد سليم 

الدروبي . 
رئــــيس جــــمـــعــــيــــة الـــفــــنــــانـــ
الـتـشــكـيـلـيـ الـعــراقـيـ الـفـنـان
قــاسم ســبــتي قــال ( هـي كــلــمـات
ا كتـبنا  تلكهي ليست كغـيرها 
قدمة التي تمنيت ان انصف من ا
ن عــمل خاللــهــا اجلــهــد اخلالق 
بـحب وصــمت من اجل ادامـة هـذا
التـقليـد السـنوي . منـذ تاسيـسها

ـاضي في خـمــسـيـنــيـات الـقــلـرن ا
دأبت اجلـمـعيـة مـتـمـثـلة بـهـيـئـتـها
ـتـعـاقبـة عـلى اقـامـة هذا االداريـة ا
الـكرنـفال الـكـبيـر في مطـلع كل عام
وحتــرص عـلـى ان يـكــون احــتــفـاء
بـابـداعـات اعـضائـهـا ومـتـمـيزا مع
عارض االخرى باقي النشاطات وا
الــــتـي تــــقـــام عــــلـى مــــدار الــــعـــام
ومـعرضـنا الـسـنوي لـلعـام احلالي
وضـعـنـا في مـوقف حـرج ازاء عـدد
ــعـــروفـــة الــتـي قــدمت االســـمـــاء ا
اعـمـاال التـرتقـي لـلـمـستـوى الـفـني
ـطــلـوب لــلـعــرض في مـثـل هـكـذا ا
ـا حدا بـلـجان الـتـحـكيم مـعـرض 
واختيار االعـمال التي انصفت ولم

سـابقـة ستـكون بـالتـعاون مع مـركز انـعاش االهـوار واألراضي الـرطبة ا
ـائـية.وقـال الـشبـيـبي خالل مـؤتمـر صـحفي إن وارد ا الـتابـعـة لـوزارة ا
سابقة تخـتص بـ "البرومو" وهو األفالم الترويـجية القصيرة جدا هذه ا
هـرجـان في مـدن البـصـرة والـعمـارة والـناصـريـة وسـيتم فـيـما سـيـقـام ا
إطالق مــوقع الـكـتـرونـي لـيـتـمـكن مـن خالله جـمـيع اخملــرجـ من داخل الـعـراق
ـنــظـمـة واخملــرج فـائـز ــسـابـقــة.من جـانــبه قـال عــضـو ا وخـارجه االشــتـراك بـا
ـسـابـقـة تــقع في مـحـور األفالم الـقـصـيـرة جـدا الـتي ال الـكـنـعـاني لـلـمـربـد ان ا
واضـيع تخص ثـقافـة االهوار من جـميع يتـجاوز الـزمن األقـصى لهـا دقيـقتـان 
ـمـثلـة عن مـركـز انـعـاش االهـوار واالراضي الـرطـبة اجلـوانب الـثـقـافـيـة.الى ذلك قـالت ا
سـابقـة تسـير سـميـرة عبـد الشـبيب ان االهـوار كنـز ال يعـرفه اال من اطلع عـليه وهـذه ا
وارد اهـية االهـوار وجمـاليتـها مـشيـرة الى ان وزارة ا باجتـاه تعـريف العـالم اجـمع 
ـنظمـة في الترويج لالهوار ـسابقـة وان كان دعما بـسيطـا وتشارك ا ائيـة تدعم هذه ا ا

العراقية.
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جوهرتا مهرجان الهيئة العربية للمسرح العاشر

لقطة من مسرحية رائحة حرب

عرض جانب من ا

عرض  ميسون الدملوجي تفتتح ا
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رسالة البصرة

أعـلـنت منـظـمة تـطلق عـلى نـفسـهـا "سيـنمـا لـلجـميـع"عن مسـابقـة دولـية لألفالم الـتـرويجـية
ـنـسق االعالمـي لـلـمـنـظـمـة فـراس الـشـبـيـبي إلى إن اخلـاصـة بـاالهـوار الـعـراقـيـة وأشـار ا


