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والـنـحت واخلـزف زيـنت قاعـة جـمـعـية
الفـنان التشـكيلي الـعراقي في مقر
ــنـصـور بـبـغـداد ـنـطـقـة ا اجلـمـعـيــة 
صـبـاح الـسابـع والعـشـرين من نـيـسان
ويسـتـمـر لـغايـة مـنـتـصف شـهر 2019

فـاخر مـحـمـد خـليـق محـمـود مـحـمد
الـكنـاني ناصر الـربيـعي وفي النحت
واخلـــزف قـــاسم حـــمــزة طـه وهــيب
علوان العلوان سعد علي الربيعي 
وذهـبت جـائـزة الـرسم لـلـفـنـانـ اياد
بالدي تـنـسـيم مـيـثم سـاجـد حـمـيـد
عـلي ماهر  سـيف سعـيد عـزت مانع 
معلي عواد محـمد الشجيري يوسف
الــعــقـــابي ويـــوسف عــلـــوان جــائــزة
اخلـزف الـتـقـديــريـة الى  عـلي اسـامـة
وعــلـي قــاسم وضم مــعــرض جــائــزة
عــشـتـار لــلـشـبـاب لــهـذا الـعـام 2019
عـلى مـايـقـرب من تـسـعـ عـمال فـنـيا
تـوزع مـاب الـرسم والنـحت واخلزف
اشتـغلـها تـسعون فـنانـا شابـا وشابة
ـسـتـوى الـرائع الـذي وصل عـكـسـت ا
اليه هؤالء الشباب من خالل جتاربهم
ــتــتــالـــيــة في هــذه ومـــشــاركــاتــهـم ا
ــــســـابـــقــــة الـــتي تــــعـــد األهم بـــ ا
ـسـابقـات اخلـاصـة بـالـتشـكــــيـلـي ا

الشـــــــــباب في العراق. 

ايــــار اجلــــاري وتــــألــــفـت الــــلــــجـــان
التحكـيمية جلائزة عـشتار للشباب من
قــاسـم سـبــتي مــشــرفــا عــامــا وجلــنـة
الـرسم حـسن ابـراهـيم سـتـار لـقـمـان
حـسـام عــبـد احملـسن مــحـمـد شـوقي

جمعية التشكيلي حتتضن معرض جائزة عشتار للشباب

حــرصـت عــلـى احــتـــضـــان ابـــداعــات
الـشــبـاب الــتي نـدرك ان هـذا الــنـشـاط
السـنـوي هو من اولـويـاتنـا الحتـضان
وتـشـجيـع الشـبـاب الـواعد الـذي يـقدم

باكورة اعمالهم اليوم .
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 وقال مـديـر عام دائـرة الفـنـون العـامة
ـشاركـة اليـوم في معـرض جائزة (ان ا
عشـتـار لـلشـبـاب كـانت كبـيـرة ورائـعة
ـســتـوى وهــنـاك اعــمــال ارتـقت الـى ا
ميز للرسم والنحت واخلزف ماتؤكد ا
ــبـدعــة الــتي قــدمت ان تــلـك االنـامـل ا
اليـوم لنـا باكـورة اعمـالهم الـفنـية هي
اسـتـمـرار حـقــيـقي جلـيل الـرواد الـتي
حتـــرص عــــلى اســــتـــمــــرار احلـــركـــة
ـعرض الـتـشـكـيلـيـة في الـعـراق وان ا
افـرز طـاقات شـبـابـية مـقـتـدرة وواعدة
ناسـبة نبارك تبـشرا خيـرا وفي هذه ا
للجمعية ورئيسها الفنان قاسم سبتي
واعضاء الهيئة االدارية للجمعية على
ــتـمــيـزفي دعم احلــركـة هــذا اجلـهــد ا

الـتـشـكـيلـيـة في الـعـراق وبـدورهم اكد
ــيـز عـدد مـن الـتــشــكــيــلـيــ ان (مــا 
مـــعـــرض الـــيـــوم هي تـــلك الـــطـــاقــات
الـشـبــابـيـة الـتـي قـدمت اعـمــالـهـا بـكل
جــرأة وحـريــة مـاتــضــاعف ثـقــتـهم في
اسـتـمرار ابـداعـاتـهـم وتقـد افـكـارهم
في اعـمــال فـنـيـة تـرتــقي الى الـطـمـوح
ـعــرض االعـمـال ــيـز ا االكـبــر وان مـا
ـها تلك النحـتيـة التي ابدعت في تـقد
الـطاقات وانـها حالـة صحيـة وال سيما
شـهد التـشكـيلي كان يـنتـظر جيال ان ا
من الشبـاب يكـملـون مسـيرة رواد الفن
الـنـحـتي في الـعـراق الـذي كـان ومازال
االول في الوطن العربي وان مايسعدنا
اليـوم هـو تـلك االعـمـال النـحـتـيـة التي
تنافس اعمـال اساتذتهم والرواد الذين
حـرصـوا عــلى تـشـجـيـع تـلك اجملـامـيع

الشبابية). 
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عرض الذي شارك فيه اكثر من 80  وا
فـنــانـة وفـنــانـا قــدم اعـمــاال في الـرسم

افـتــتح مـسـتـشـار رئــيس اجلـمـهـوريـة
مـيـسـون الـدملـوجـي ومـديـرعـام دائرة
الــفــنـون الــتـشــكـيــلــيـة ونــائب رئـيس
جـمعـية الـتشـكيـليـ العـراقيـ حسن
ابـــــراهــــيـم وعـــــدد من الـــــفـــــنـــــانــــ
ـيـ مـعـرض جـائـزة عـشـتار واالكـاد
لـلـشـباب  2019الشـبـاب الذي نـظـمته
اجلــمــعــيـــة وشــارك فــيه عــشــرات من
الــطـاقــات الـواعـدة فـي اعـمـال لــلـرسم
والــــنـــــحت واخلــــزف وقـــــال رئــــيس
اجلـمـعـيـة قاسـم سبـتي الـذي اسـتـقبل
ــعــرض اكــد ان مــرحــبــا بــضـــيــوف ا
عرض هذا الذي يـفتتح صباح اليوم ا

حتت خــيــمــة اجلــمــعــيــة وفـي قــاعـة
اجلــمـــعـــيــة الـــكـــبـــرى يــعـــد من اهم
عـارض الذي حترص اجلمـعية على ا
اقامته يضم عشرات الفنان الشباب
ـبـدعـ يـقــدمـون اعـمـاال في الـرسم ا
والــــنـــحـت واخلــــزف ويــــؤكـــدون ان
ـشـهـد الـتــشـكـيـلي الــعـراقي يـحـقق ا
االبـداع وان تــلك الـفــئـة من الــشـبـاب
الــواعـــد هم اجلـــيل الـــذي ســـيـــكــمل
مـسيـرة رواد الفن الـتشـكـيلي مـحقـقا
النـجـاحات الـتي تـرتـقي دوما الى فن
تــشــكــيــلي عــراقـي يــبــتــكــر اجلــمـال
واالبـداع بـكل الـوانه وان جــمـعـيـتـنـا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اخــتـــتــمـت في مــنـــتـــصف نــيـــســان
ـعـرض اجلـمـاعي الدولي فـعـاليـات ا
الـذي نظـمته جـمعـية تـكوين لـلفـنون
الــتـشــكـيــلـيــة لـلــسـنــة الـرابــعـة في
اجلامـعة الـلبـنانيـة الدولـية بـبيروت
وافـتـتح الـلـمـعـرض رئـيس اجلـامـعة
عـبـدالـرحــيم مـراد وعـمـيـد اجلـامـعـة
طــارق حــرب ومــديــر فــرع الــفــنــون
والـــغـــرافـــيـك حـــســـان شـــوبـــاصي
ورئــيـســة جـمــعـيــة تـكــوين لـلــفـنـون
الــتـشــكـيـلــيـة مـايــا فـارس بـصــحـبـة
الـهـيـئـة اإلداريـةوعـدد من اجلـمـهـور
متـتبع لـلـحركـة التـشكـيـليـة ببـيروت
ـعـرض أكـثـر من سـتـ عمال وضم ا
تـشكـيـليـا لسـت فـنانـا لبـنانـيا ومن
ــغـرب ســوريـا الـدول الــعـربــيــة كـا
الـــعـــراق واجلـــزائــر. أســـبـــوع فــني
بــامــتــيــاز بــتــخــلــله مــعــرض لــلــفن
التـشكيـلي ومحـاضرات تثـقيـفية عن
سرح ـوسيـقى ا الفن التـشكـيلي ا
الـــرقص وورش عـــمل تـــوجـــيـــهـــيــة
ـعـرض كل وتـعـلـيـمـيـة. وشـارك في ا
من عبـاس سلمـان عبد احلق جالب
أحالم عباس أندريه كـالفايان أنيتا
فــريــد ألـــتــوجني أنــطــوان مــخــول
أنـطوانيت فـرحات بوشـيب خلدون
كــــارول حــــداد ضــــومـط ســــنــــجب
دزوفــيـك كــازازيــان فــدوى حــمــدان
فـيــروز خـويص عــبـد اخلــالق فـريـد
مـعـتـوق د. فاطـمـة عـثمـان مـنـصور

فــؤاد طـنب جــورج مــنـسى غــسـان
إسـمــاعــيل غــنــوى رضــوان هــيـثم
احلـسن حـمـود الـسـلـيـمـان هـنادي
يـــوســفــان هــيــام احلــســنــيــة ومن
الـعراق هـدى أسعد وحـس مـطشر
جنان إنـعام أنـسي جانـيت جرجـس
بـزّي جـو صــقـر جـوســلـ رعـيـدي
كارمن شبيب كارول صليبا صفير 

ى بــعـــيــون لــيــلى لــيــلى شـــهــاب 
قـانـصـو لـيـلى كـبـا لـيـنـا أيـدانـيان
لــيـنـا خـلـيـفــة مـرال مـانـيس مـرلـ
زيـنـون مايـا فـارس ميـريـام غـبريل
مـحــمـد صــفــوت مـنى الــعــلي مـنى
عــزالـديـن مـنى خــاطـر نــبــيل عـلي
نيكول مزهر بسكال أبو موسى رنا
دومـاني رنـا الهـندي ,رنـدة الهـبري
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ا الزعبي ريتا فرح روزين ديب ر
صـفـاء بزي الـصـغـيـر سـمـيـرة فـخر
الـــدين ســـوزان شــكـــرون طـــنــوس
نــــصـــيــــر زيـــنـب ضـــيــــا وهـــنـــدي
الصـوفي. الفنـان التشكـيلي العراقي
عارض التشكيلية الذي يشارك في ا
الــتي تــقـــيــمــهــا اجلـــمــعــيــة قــال لـ
ـعـرض الـذي اقـامته (الـزمان)  ان (ا
جـمعـيـة تكـوين لـلفـنـون التـشـكيـلـية
بأدارة الفنانة التشكيلية مايا فارس
وللسـنة الرابعـة  على التوالي وسط
اجلـامــعــة الـلــبـنــانــيـة الــدولــيـة في
بـيـروت هو  احـتـفـال سنـوي يـشارك
به  عــدد من الــفــنــانــ ومن بــلــدان
عــربـيــة مــخـتــلــفـة ويــعــد نــوعـا من
ــعــرفي بــ الــتــبـــادل الــثــقــافـي وا
شـارك  والـذي يهـدف الى اهمـية ا
تفعـيل احلركة التشـكيلية في الوطن
الــعـربي ورسم لـغــة اجلـمـال واحلب
بعـيـدا عن لغـة احلـروب التي تـهدف
الى تـمــزيق جـســد الـوطن الــعـربي)
واضاف (ومسـاهمتنا جـاءت لتعزيز
هـذا الدور بـاالضافـة الى طرح افـكار
واســالــيـب جــديــدة تــخــدم احلــركــة
ـــنـــاخ ثـــقــافي الــفـــنـــيــة وتـــؤسس 

ومعرفي يخدم اجلميع.

جمعية تكوين اللبنانية تفتتح معرضاً تشكيلياً دولياً 

عرض لقطة تذكارية للمشارك في ا

عرض شاركات تشرح عن اعمالها للحاضرينجانب من  ا احدى ا

ـوسومة (روايات عزيـز السيد جاسم  –دراسة في ضوء شـهدت كلية الـتربية ابن رشـد للعلوم االنـسانية بجـامعة بغداد مـناقشة اطـروحة الدكتوراه ا
سـاعد الدكـتور نعمه دهش فـرحان. وتهدف حتليل اخلـطاب ) للطـالبة ندى هـاشم عبد الـله من قسم اللـغة العربـية تخصص لـغة وبإشـراف األستاذ ا

االطروحة إلى حتليل اخلطاب الروائي لعزيز السيد جاسم . 
ـفاهيـمي عن حملات مـن سيرة عـزيز الـسيـد جاسم والـتعـريف بتـحلـيل اخلطـاب  وتناول وتضـمنت مـقدمة وتـمهـيدا وثالثـة فصـول جاء في الـتمـهيـد االطار ا
ضمون اخلطابي … مـقاربات في احلوارات الروائية والفصل حتليل ا الفصل االول الكفايات وأثرها في تشـكيل اخلطاب الروائيّ والفصل الثاني تضمن
االخير تـناول إجنازيـة اخلطاب الـروائيّ … مقاربـة في التداولـية واحلجـاج . وتوصلت الـدراسة الى نتـائج عدة ابرزهـا هي من الصعـب جدًا حتديـد البدايات
تـنوعـة لـوصف الواقع) واجـيزت احلـقيـقة لـتـحلـيل اخلطـاب  وافـصحت احلـوارات الروائـيـة (عن القـدرة الـهائـلة لـعزيـز الـسيـد جاسـم في توظـيف كفـايـاته ا

الدراسة بتقدير جيد جدا .

رسالة بغداد
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افتـتح وزير الثـقافة والسـياحة واآلثار
عـبـد األمـيـر احلــمـداني ورئـيس غـرفـة
جتارة بـغداد جـعـفر احلـمداني ومـدير
عـام دائـرة الفـنـون علـي عويـد مـعرض
تشكيليا شـاركت مجموعة من الفنان
على قـاعة غرفـة جتارة  و فيه عرض
اكثر من   33 لوحة تشـكيلية الكثر من
 فـــنـــانـــة وفـــنـــان . ابـــدع فـــيـــهـــا 25
شاركون في جتسيد لوحات للطبيعة ا
شاركة دارس و العراقية   خملتلف ا
 فـنانا وابـتدأ احلفل بـقراءة سورة 26
الفـاحتة على أرواح شـهداء العراق مع
عــزف لــلــسالم اجلـمــهــوري الــعـراقي.
والقى وزير الـثقافة والـسياحة واآلثار
نـاسبـة اكد فـيهـا على إن هذا كلـمة بـا
احلـدث الـثـقـافي هـو فـرصـة لـتـنـسـيق
العـمل ب غـرفـة جتارة بـغداد ووزارة
الـثـقـافــة والـسـيـاحـة واآلثـار في إطـار
بـرنامج ثـقافي عـراقي أصيل ورص 
مــشـيــرا الى دعم غـرفــة جتـارة بــغـداد
لـلمشهـد الثقـافي لتؤكد ان الـثقافة هي
صـنـع اجلـمــيع ولــيــست حــكــراً عـلى
ـا اإلبداع مـوضع ترحيب الوزارة وإ

من اجلميع. 
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 مـؤكدا ان الوزارة فـتحت أفاقـا جديدة
بـالـتــعـاون والـتـنـسـيق مع الـقـطـاعـات
الـثــقـافـيـة مـثـل احتـاد األدبـاء ونـقـابـة
ـساحة الفنـان كـما إننـا تركـنا هذه ا
من اإلبــداع ال نــتــدخـل فــيــهــا ونــؤمن

هـنـاك عـمل فـاصل بـ الـعـمل الـنـقابي
والوظيفي

ـــعــرض يـــعــد من . مـــبــيـــنــا إن هــذا ا
الـبـصـمـات العـراقـيـة الـتي تـمـثل فـيـها
جــمــيع الـــلــوحـــات مــدرســة عـــراقــيــة
تشكيلية والتشكيل في العراق يعد هو
البصـمة والهويـة التي بدأت منذ أإللف
ــيالد فـالـعـراق مـعـروف الـثـالث قـبل ا
لذلك نؤمن إن دعم بـالشـعر والتـشكـيل 
الثقافة وهو رد على اإلرهاب والتكفير
واعــلن احلــمــداني مــوضـحــاً ســنــقـوم
ونـشـرف عـلى أعـمـار قـاعـة الـشـعب في
ـعــظم  وكـذلك مـســرح الـبـصـرة بـاب ا
وسـتقـوم وزارة الثـقـافة بـالـتنـسيق مع
احلـكـومة احملـلـيـة إلعادة مـسـرح أوبرا
الـبـصـرة وهنـاك اتـفـاقات مع مـحـافـظة
الــبــصـــرة إلكــمــال بــنـــائهِ وقــدم وزيــر

الـثقـافـة شكـره وتـقديـره لـرئيس غـرفة
جتارة بغداد وأعضـائها وكل القائم

عرض .  على هذا ا
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دير العـام لدائرة الفنون الـتشكيلية  ا
عـــلي عــويـــد الــعــبـــادي  اكــد إن هــذه
ـبادرة جـاءت بـتوجـيه وزيـر الثـقـافة ا
والسيـاحة واالثارو التـنسيق بشكل
مـهنـي وفاعل مـع  غرفـة جتـارة بـغداد
الفـتـتـاح مـعـرض ضم  33 عـمال فـنـيـا
مـيـزين والـهدف لـعـدد من الـفنـانـ ا
مـــــنه االنـــــطالق واالنـــــفــــتـــــاح عــــلى
مـؤسسـات أخـرى وكـذلك نـضع أعـمال
الـفـنان الـعـراقي عـلى أبواب االقـتـناء
ـبــادرة تــهـدف مــشــيــرا الى ان هــذه ا

لرعاية واالهتمام بالفنان التشكيلي.
وفي خـتـام الـفعـالـية قـدم رئـيس غـرفة
جتـارة بـغداد درع غـرفـة جتـارة بـغداد
إلى وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
ووزعت الـشــهــادات الـتــقـديــريــة عـلى
ــعــرض من الــعــامــلــ إلقــامــة هــذا ا
ــتــمــيـــزين والــفــنــانــ ــبــدعــ وا ا
ـعـرض كل .وشـارك في ا الـتـشكـيـلـيـ
مـن الـفــنــانـ اســمــة جـاسـم  جـاسم
محـمد الـفـضل  حسـام عبـد احملسن 
ـبــارك  خـلـيف مـحـمـود  رنـا خـالـد ا
القلمجي  رنـا علي  سامي الربيعي 
ســـتـــار درويـش  ســـوسن الـــنـــواب 
شاكر خالد  شداد عبد القهار  صالح
لك رضا  عبد القـادر العبيدي  عبد ا
ـطـلبي  عـاشـور  عـلي كـاظم  عـمـر ا
ــيــعــة اجلــواري  مــحــمــد ســوادي 
مـحمد شـوقي  محـمد كاطع  مـحمود
شـبـر  مـكي عمـران  نـاصـر سـماري 

ندى احلسناوي  ووسام جزي .
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عرض شارك في ا لقطة تذكارية 

التشكيلي حس مطشر مع رئيسة اجلمعية

عرض وزير الثقافة والسياحة واالثار يفتتح ا

عرض جانب من ا


