
دني .... استـغالله كثيرا النشـاط ا
ـنـظـمات من قـبل هـذه اجلـمـعـيـات وا
ا جعـله يفكر بعمل خاص دنية   ا
به ويــخـــدم الــشــبــاب ويــبــعــدهم عن

االستغالل واالبتزاز .
 «u³¼– ULM¹« ÊuŽb³  e d  fOÝQð

ـصـورين بـعد بدأ بـتـأسـيس رابـطة ا
ـســاعـدة بـعض ان فــتح االسـتـديــو 
األصـدقـاء  بـدأ بـتـصـويـر واقـتـناص
ــشــاركـة لــقــطــات فــنــيـة جــمــيــلــة وا
ــهــرجــانــات  وفي نــهـــــايــة عــام بـــا
ساعدة 2014 اسس مركز مبدعون 

االستاذ عبد الرزاق الساعات
 WOFłd*« ¡«b½ WO³Kð

عــام 2013 كــانـت بــدايـــة انــتـــســابه
وعـمـله مع الـعـتــبـة الـعـلـويـة  وعـنـد
سـمــاع الـفـتـوى الـشـريـفـة  تـفـرغ مع
جلــنــة خـاصـه بـدعـم احلـشــد تــابــعـة
ــعـارك لــلــعـتــبـة  وشــارك بــجـمــيع ا
بــصــفــة مــصــور حـربـي  اذ تــعـرض
لإلصـابـة في رأسه وتعـرض إلصـابة
ثـانيـة خمس رصـاصات في اجلـسد 
عــلى اثــرهــا رقــد اكـثــر مـن سـنــة في
الــفــراش  وبــعــدهــا انــتــقل لــلــعــمل
قدسة مجددا في العـتبة احلسيـنية ا
 في مؤسسة االمـام احلس الدولية

للتواصل الثقافي .
  «—Ëb «Ë  U½UłdN*«Ë  U —UA*«

مــهــرجــان الــســفــيــر الـدولـي الـثــاني

مـعــرض صـور فــوتـوغـرافي والــثـالث 
ـــنــــتـــدى الــــفن الـــفــــوتـــوغــــرافي في
ـعـرض الـفـني جلـامـعـة الـنــاصـريـة  ا
الـفــرات االوسط  دورة فن الــتــعـامل 
دورة تــصـويـر فـي بـابل  دورة كــتـابـة
اخلـبــر الـصــحـفي  دورة الــتـلــفـزيـون
واالذاعــة  دورة اســرار الــشــخــصــيــة
الـناجـحـة  دورة تصـوير في الـنجف 
مــعــرض فـني جــامــعــة الـبــصــرة بـاب
الـزبيـر  هـذا وحـصـوله عـلى اكـثر من
خـــمـــســ كـــتـــاب شـــكـــر ومـــشـــاركــة
الـنشاطـات حملـة السالمة اوال  حـملة
عــراقـنــا اجـمل  حــمـلــة دعم احلـشـد 
حـملـة اصالح بـيت فـقيـر  حـملـة سـلة
غــذائــيــة  مــهــرجــان نــلـتـــــــقي وبــكم
نـــرتـــقـي عـــلى مــــدى ثالث ســـنـــوات 
دورات مـتــعـددة تــعـلـيــمــــــيــة وفـنـيه
حملة حبنا حشدنا عيدنا جيشنا مدى
ثـالث  ســـنـــوات  دورات اســــعـــافـــات

اولية .
 WBI « ÂU²š

يـــطـــمح بـــاســـتـــمـــرار خلـــدمـــة بـــلــده
واظـهـارهـا بـأجـمل صـورة  وامـنيـاته
يستمر مركز مبدعون اينما ذهبـوا في
خــدمـــة الــشـــبــاب  ويـــنــصح جـــمــيع
الـشـبـاب بـالـتـواضع واالخالص ونـبـذ
العنف واالسـتغالل وتوحيـد الصفوف
 ويـــســـتــمـــر بــعـــمــله وحـــبه لـــلــوطن

والثبات في خدمة اجلـميع .

الطموح ينسي اجلروح واألحزان تبني إنساناً
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ــبـاني ـركــز الـثــقـافي لــقـلــعـة اربـيـل مـعـرض (نــظـرة عــلى تـراث ا افـتـتـح في ا
سيحية وااليـزيدية في العراق) واستمر لـغاية الرابع من تموز اجلاري وكان ا
الدخـول مجانيـاً اليه في كل االيام من الـساعة العـاشرة صباحـا الى السادسة

عصرا. 
ـسيـحـية كـمـا اقيـمت حـلـقة دراسـيـة بعـنـوان (اي مسـتـقبل لـتـراث مبـاني اجلـماعـات ا
وااليزيدية في الـعراق?) في فندق شيراتـون الدولي و برعاية الـقنصلية الـعامة لفرنسا

في اربيل.و بتنظيم ميزوبوتاميا.

رسالة اربيل

W¹b¹e¹_«Ë WO×O *« w½U³*« À«dð sŽ WOÝ«—œ WIKŠ

7

Íb−M « —U³ł 

البصرة

 wMH « qFHK  W¹d¹uD² «  UŠd²I*« s  WKLł wMDO%
سرح أحمد حسن موسى : مدير عام دائرة السينما وا

والـفـنون الـشـعبـيـة  لهـذا اضع نـفسي
داخل مثلث الـدائرة  واحاول ان تكون
مـنطلـقاتـها واحدة  ومـناهـجها مـتقدة
ـهـرجـانات بـذات الـدرجـة  فـالورش وا
وسـم النصف سـنوي  تـتوزع فـيما وا

بينهم بالتساوي.
{ هل في الـنيـة العـمل على تـطويـر النـاحية

وارد البشرية وكيف ? الية وا اإلدارية وا
ـؤسـسـة - ال يـخــفى عـلـيـكـم ان هـذه ا
الـعـريـقـة  تـصـنيـفـهـا كـشـركـة عـامة
وخــاضــعــة لــلــتــمــويل الــذاتي  كــأي
مـــصـــنع او شـــركـــة جتـــاريـــة  وهــذا
الــتـــصـــنــيـف قــد الـــقى بـــظاللـه عــلى
ـالي) واصـبحت الـتـطور (االداري  –ا
هـذه الدائـرة طاردة لـلكـفاءات االدارية
ــالــيــة  بــحـــكم ذلك الــتــصــنــيف  وا
وتـفـقـد سـنـويـاً عـشـرات اخلـبـرات عن
طـريق احـالـتــهم الى الـتـقـاعـد وتـلـغى
درجــاتــهم الــوظـيــفـيــة لــصـالح وزارة
الية  وال تعويض امام هذا الفقدان ا
 بل ان الـقـرار االخـير قـد حـكم علـيـها
بـاإللـغـاء كـمـؤسـسـة فـنـيـة عـام 2022
بوصفها شركة خاسرة ال تستطيع ان
تـغـطـي مـرتـبــاتـهــا الـشـهــريـة  وهـذه
الــزاويــة الـتي وضــعــنــا فـيــهــا تــمـثل
انكـسارًا لـلـثقـافة الـعـراقيـة االصيـلة 
ونــحـــاول بــشــحـــة الــكــادر ان نــوازن
الـفـقــدان احلـاصل لـكـن وألعـتـرف لـكم

بصعوبة كبيرة .
WŠuLÞ WDš

{ عــلى مــســتــوى احملــافــظــات وعــلى وجه
أخص الـبــصــرة  هل لـديــكم خــطـة طــمـوح

وكيفية دعمها ?
- بغـيـة االنـفتـاح عـلى الـنشـاط الـفني
ــركـز  الـعــراقي وبــعــيـداً عـن فـكــرة ا
وبــعـــد اســتـــحــصـــال مــوافـــقــة ودعم
الـدكتـور عـبـد االمـيـر احلـمـداني وزير
الـثقـافة  تدعـو دائرتـنا كافـة الفـنان
ـساهـمة في في مـدنـنا احلـبـيبـة الى ا
احــيــاء لــيـــال عــراقــيــة حتت مــســمى
(لـيــالي الـبــصـرة  –لـيــالي نـيــنـوى –

عام   2020 وبـنـفس مـوعـده الـســـــابق
ويــحــمل اسم مــهــرجــان بــغـداد الــدولي

للمسرح .
 «—Ëœ `²

{ هل تـــرون ان الـــوزارة قـــادرة عـــلى فـــتح
دورات جلـميع التخـصصات والسـيما الـفنية
ـعــايـشـة لـلــفـنـانـ مع دول مــنـهـا وتـفــعـيل ا

اخرى ?
- بالـتـأكـيـد فهـذا هـدفـهـا  وحتمل في
اســتــراتـيــجــيــتــهــا تــفــعــيل دوائــرهـا
ـتعـددة  وتفـعيل الـطاقـات االبداعـية ا

عبر الورش التخصصية ..
{ مـتى تـتمـكـنون مـن احلصـول عـلى كوادر
تخـصصية من كلـية ومعهد الفنـون وتعيينهم

ليـالي اربيل  –الخ) عـبر تـقـد (عرض
مسرحي - خمـسة افالم قصيرة)  على
ان تــتــشـكـل جلـنــة من  5 افــراد تــمــثل
ـديـنـة نـفـسـهــا (الـقـصـور الـثـقـافـيـة  ا
رئـيس فـرع الــنـقـابــة  كـلـيــة الـفـنـون 
مـخـرج مـســرحي  مـخـرج سـيـنـمـائي 
ـــدني  الخ)  مـــنـــظـــمـــات اجملـــتـــمع ا
ـنـجـز االهم والـذي يـعـبـر عن النـتـقـاء ا
ــديــنــة  واالحـتــفــاء بـهـم عـلى ابـداع ا
ــســرح الـوطــني  اضــافـة الى صــالـة ا
تـكـر الوزارة لـثالثة فـنـان مـتمـيزين
ديـنـة  وستـتكـفل الـدائرة بـالـنقل من ا
واالقامة والـضيافة ..والـبصرة كما هي
بـغـداد تـعـاني شـحـة الـكـادر  لـكن هـذا
النـقص يـدفـعنـا الى خـلق مـنـاخ جاذب
ـوسم متـقد ومـهرجـانات نـوعيـة  وقد
تناقشنا بخطة نصف سنوية تلبي هذا
الطـموح  ولـست هنـا في محل االعالن
عــنــهــا ألني شــخــصــيـاً اؤمـن بــالـفــعل
ـتـحـقق عـلى االرض  فـهـو وحـده من ا

له حق االعـــالن عن نفسه .
{ الـنشاطات اخلـارجية على مـستوى الوطن
ستقـبلية بهذا الـعربي والعالم ومشاركـاتكم ا

االجتاه ?
ــــهـــرجــــانـــات - لــــست غــــائــــبـــاً عـن ا
اخلـارجية  وادرك الـيات عـملـها  لذلك
تـناقـشت مع زمالئي في اللـجنـة الفـنية
ـــشــكـــلــة من ابـــرز فــنــانـي الــدائــرة  ا
واشـــركـت مـــعــــهم اســــمـــاء بــــارزة في
ــسـتــنــصــريـة) جـامــعــتي ( بــغـداد  –ا
همة وترشيح هرجانات ا للتداول مع ا
ـتمـيـزة  هـدفـنـا ان نـنـفتح الـعـروض ا
ـهــارات الـفــنـيـة عـلى الــعـالم إلظــهـار ا

واالبداعية العراقية دون حدود .
سـرح الـعراقي { هل سـتعـيـدون مهـرجـان ا

سرح العربي ? السنوي ومهرجان ا
ـسرح - سـنـنطـلق من مـهرجـان مـنتـدى ا
وهـو يجـتذب الـطـاقات االبـداعيـة الشـابة
ـدن  خلـلق جـيل مـسـرحي وفي جــمـيع ا
جــديـد وفــاعل  امــا مـهــرجــانـنــا الـدولي
فــنـحن نـهـيئ له في الـشـهـر الـثـــــاني من

واالبــــــداع والــــــتــــــجــــــريـب بــــــأعــــــلى
مستوياتها.

{ مـاهـو دور الـعــالم اآلثـاري د عـبـد األمـيـر
احلـمـداني وزيـر الـثـقـافة وتـوجـهـاته في دعم
ـسـرح مع ذكـر اخلـطـوط دائـرة الـسـيـنـمـا وا

العريضة لهذا الدعم ?
- الدكتـور احلمداني شخـصية متـفهمة
لعـمل الـدائرة  ويـحـمل طاقـة ايـجابـية
تبـعث عـلى العـمل اضـافـة الى منـطـلقه
ـعروف فـي تفـعـيل مـفـاصل الـثـقـافة  ا
انــا شـخـصـيــا احـظى بـدعم كــبـيـر مـنه
قـتـرحاتي الـتـطويـرية  فيـمـا يتـعـلق 
واجزم ان الثقافة بـإدارته ستحقق نقلة

مهمة.

عـلى مالكـكم بـشـكل سـنوي ألدامـه مواردكم
البشرية بعناصر كفؤة?

- حيـنـما نـستـكـمل اقـرار قانـون دائرة
ــسـرح ومــغــادرة فــكـرة الــســيـنــمــا وا
الـشـركـة او الـتـمـويل الـذاتي  ونـنـظـر
الى ان الـثــقـافـة وزارة سـيــاديـة وغـيـر

خاضعة للربح او اخلسارة .
{ هل انــتم مــتــفــائــلــون بــاإلدارة اجلــديـدة

لدائرة الفنون في البصرة ?
- التـفاؤل مرهـون باإلجناز  واالجناز
مرهـون بـالـرغبـة والـفـعل والـدعم  انا
شـخصـيا انـتمي الى الـبصـرة كما الى
بــغــداد  واجــزم بــان الــطــاقــات الــتي
تمـتلكـها البـصرة قادرة عـلى التواصل

إحتـفت دائـرة الـفنـون التـشـكيـلـية في
وزارة الــثـقــافــة والــسـيــاحــة واألثـار
صــــــبــــــاح الــــــثـالثـــــاء 2019/6/25
بـإسـتـعـادة   22 عـمالً كـرافـيـكـيـاً من
ـتحـفـية الـتي فـقدت األعـمال الـفـنيـة ا
أبــان اإلحــتالل األمــريــكي عــام 2003
من مــركـز الــفــنــون في شـارع حــيــفـاً
: إبـراهيـم ربيع وهي تـعـود للـفـنـانـ
أرداش كاكافيـان سالم الدباغ سامي
حـقي سـعـد تـويج طـالب مـكي فـؤاد
الـفــتـيح مــحـمـد عــلي شـاكــر مـدحت
محمد عـلي موسى عبد الدا هاشم

الطويل.. 
W½UO Ë qO¼Qð

وقد أعـاد هـذه األعـمال الـعـميـد خـالد
احملنا من مديرية الـشرطة اجملتمعية
في وزارة الـداخـلـيـة والـفـنـان حـس

مـطشـر حيث 
تـاهـيل وصـيـانـة
هذه األعمال في
شـعـبـة الصـيـانة
الـفـنـيـة في قـسم
ـتحـفيـة وأقيم ا
لهـا معـرض فني
عــــــــلـى إحــــــــدى
قــاعـات الـدائـرة
بــرعـايــة الـســيـد
وزيـــر الــثـــقــافــة
والـــــســـــيـــــاحــــة
واألثـار الـدكـتـور
عـــــبــــد األمـــــيــــر
احلـــــــــمـــــــــداني
وبـــــحــــضــــور د.
دير علي عويد ا
الـــعــــام لـــدائـــرة
الـفــنــون.. وعـدد
غــــــــفــــــــيــــــــر من
الـــــــفــــــنـــــــانــــــ
والـــصـــحــفـــيــ

والـقنـوات الـفـضائـيـة الـعراقـيـة.. وقد
أثـنى اجلـمـيع ثـنـاءً حـسـنـاً عـلى هـذه
ـبـادرة الـوطـنـيــة اخملـلـصـة لـتـكـون ا
ـبـادرة) حافـزاً لـآلخـرين الذين هـذه (ا
لديهم أعمـال متحفيـة مفقودة لغرض
ـتــحف الـوطـنـي لـلـفن إعــادتـهــا إلى ا
احلــــديث فـي وزارة الــــثــــقــــافــــة ألنه
مـكـانـهـا الـصـحـيح فـضالً عـن كـونـها
هويـة وطـنـية ال بـدّ من اإلحـتفـاظ بـها

لألجيال القادمة. 
ـبـادرة الـثـالـثـة لـلـعـمـيـد وتـعـد هـذه ا
خــالـــد احملــنـــا.. حــيـث أعــاد في وقت
ســـابـق مـــجـــمـــوعـــتـــ من األعـــمـــال
فـقودة لفـنان مـختلـف وقد تمت ا
دعـوة مفـتوحـة للـجمـيع داخل وخارج
الــعـــراق لــلـــتــعـــاون مــعـــنــا من أجل

ـفقودة.. إسـتعادة جـميع أعمـالنا ا
مـن جــهـــة أخـــرى صــرح الـــســـيــد
الـــوزيـــر: "إن اســـتــعـــادة األعـــمــال
فـقودة هـو مهـمة اجلـميع الفـنيـة ا
مـن فـــــنـــــانـــــ وإعالمـــــيـــــ وان
الــتــنــســيق الــذي جــرى بـ وزارة
الــداخــلـيــة ومــنـتــســبـيــهـا ووزارة
الثـقـافة أثـمـر عن استـعـادة العـديد
من الــقــطع أالثــريــة وهي إشــراقـة
أمل السـتـعـادة كل اآلثـار الـعـراقـية

نهوبة".. ا
nKðË —«d{«

ـديـر الـعـام لـدائـرة  وبـ الـسـيـد ا
الـفنـون: "إن هـذه األعمـال استـلمت
مــنـذ مـدة وكــان الـبـعض مــنـهـا قـد
تعرض لألضـرار والتلف في بعض
أجـزائها لـهذا عـمدت دائرة الـفنون
إلى تــــرمــــيـــمــــهــــا من خالل قــــسم
ـتحـفـية وهي الصـيـانة لـألعمـال ا
أالن مـوجــودة بـشـكل طــبـيـعي و
الــتـــأكــد من خــتـم مــركــز الـــفــنــون
وتـاريـخ هـذه األعــمــال عـبــر جلــنـة
مـخـتـصـة".. وفي نـهـايـة اإلحـتـفال
كـرم كل من الــسـيـد الــعـمـيــد خـالـد
احملــنــا والـفــنــان حــسـ مــطــشـر
بـشـهادات شـكر وتـقـدير.. وإحـترام

عال .
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بغداد

وسوي صور كرار ا من اعمال  ا

الفن ذاكرة الشعوب

سرح بـوصفها ان دائرة الـسينمـا وا
مكـونا ثقـافيا عريـقا يزخـر بفضاءات
الـــتـــحـــلــــيق األبـــداعي في مـــجـــاالت
ابــداعــيــة شــتى تــســتــحق الــوقــوف
عـــنــدهــا وتــفــحص مـــاتــنــتــجه هــذه
سرح الدائرة في ميادين الـسينما وا
والـفـنـون الـشـعـبـيـة لـذا كـان لـنـا هذا
احلـوار مـع مـديـرهــا الـعـام الــدكـتـور

احمد حسن موسى :
ــنـاســبـة تــولــيـكم  }
وظــيــفــة مــديــر عــام
دائــرة الـســيــنــمـا

ـــــــســــــرح : وا
تــصــوراتـكم
وخــطــطــكم
بــــــــشــــــــأن
تـــــطـــــويـــــر
عـــــــــــــــــــمـل
الـــــــدائــــــرة
عــــــــــــــــــــلــى
مــــســــتــــوى
ـــــســـــرح ا
والـسـيـنـما
والـــفـــنـــون
الشعبية ?

- حـــيــــنـــمـــا
تـــــعــــــيش
وتــتــعـا

يش داخل اي بيئة فـأن عشرات االفكار
تطـرق مخـيلتك وحتـاول ان جتد مـكاناً
لـــهــا داخـل مــســـاحــة الـــعـــمل  وهــذه
ـشاركة شـاهدة وا االفكـار هي وليـدة ا
مـعـا لـهـذا اجــد نـفـسي وقـد احـاطـتـني
قـترحات التـطويريـة للفعل جمـلة من ا
ــؤســســـة  واعــمل مع الـــفــني داخـل ا
فـريــقي الــذي انـتــخــبـته مــنــطـلــقـاً من
الـفـكـرة واجته مـعـهم الى الـيات
تــنـفــيــذهـا واقــعــيـاً داخل
مساحة العمل  الن
ـثـالـيـة او الـتـهور ا
هــــــو مــــــا ادى الى
تـــراكم الــــتـــوقف
داخـل هـــــــــــذه
ــؤســســة ا
ُــشــعــة  ا
واحـــــاول
ان اســلخ
مـــــــــــــــــــن
تــصـوري
انـــــــــــــــــــنـي
مـــــــــــخـــــــــــرج
مــــســــرحي  او
انــــــنـي انــــــتـــــــمي
سرحي  الن للحراك ا
مـــجـــرد االنـــصــهـــار في
ـسرح سـتـجعـلني فـكرة ا
سرح  منحازاً الى ا
ا سـيؤثر سـلباً
عـلى الـسـيـنـمـا

ـوسـوي أمـ عام قصـتـنـا عن كرار ا
مركز مبدعون اينما ذهبوا

شــــاب مـــــبــــدع ومــــتـــــألق فـي عــــالم
الـتـصويـر الـفـوتـوغـرافي في الـنجف
ــيـزاً االشــرف سـعى إلى أن يــكـون 
بــــ اقــــرانه  واتــــخـــذ مـن الـــعــــمل
التصويري شعاراً له اينما حل  منذ

الــــصــــغــــر كـــان
حـلـمه انـشاء
اســتــديــو
خـــــاص
بـــــــــــه 
يــعــشق

الـصــورة  تــلـهــمه وتــزيح هــمـومه 
وقـصـة كـرار احــدى قـصص الـشـبـاب
بـدعـ الذيـن عرفـوا كـيف يحـقـقوا ا
الـنـجـاح  بـتـأسـيس عـمـلهـم اخلاص
ؤلم وتغيير واالستفادة من واقعهم ا
هذا الواقع  ولم يستسلموا لليأس .

WBI « W¹«bÐ
ــــوســــــــــــــوي مــــــــــوالــــيـــد كـــرار ا
الـــــــنــــــجف االشــــــرف 1994 تــــــوفى
والـــــــــــــده عـــــام  2000 وبــــــــــــدأت
ـــــــــعــــانـــاة ألنــــــه اكـــبــــر االخـــوة ا
ـعـيل فـيــصـغـره اخ واخت واصــبح ا
للـعـائلـة مـنذ هـذا الـسن الـصغـير 
عـمل في امـاكن كثـيـره ويدرس في
ذات الـــوقت  واســـتــمـــر لــفـــتــره
جتاوزت السنت ومن ثم  فتح
ــنـزل  مــحالً صــغـيــراً جـدا من ا
وحــلـمه مــنــذ الـطــفــولـة ان يــكـون
ــــرور ســـــنــــوات و مــــصـــــوراً 
وتــــــــعـــــــبــــــــهـــــــا
ومـعـانـاتـهـا حقق
شــيــئــاً بــســيــطـاً
بـالـتـصـويـر وبـدا
العمل كمصور .
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الـتـعــرض لـلـمـنع
من الـــتــــصـــويـــر
بـــســـبب الـــوضع
االمـني في جـميع
محافظات العراق
 لــذلك كــان هــمه
الـــــوحـــــيـــــد هــــو
اســـــتـــــحـــــصــــال
ــــــــوافــــــــقــــــــات ا
االصــــــــولــــــــيــــــــة
والـــــتـــــصـــــويـــــر
ـــا بــــحــــريــــة  
جــــعــــله يــــنــــضم
ـنـحه جلـمـعـيـات 

هـــــــويـــــــة  اذ 
الـتـوسع بــحـركـة

وسوي كرار ا

أحمد حسن موسى

عرض جانب من افتتاح ا


