
  السابع الجواهري بمهرجان تزدان سيدني

 - عمارة عباس لميعة الشاعرة دورة -

 الشعرية الجواهري بقالدة الفائزين نتائج اعالن

 

 وبحضور الجاري آب 5 الموافق األحد يوم االسترالي العراقي الجامعيين منتدى في الثقافي الصالون اقام

 الشاعر عمارة عباس لميعة عانقت اذ ،"السابع الجواهري مهرجان"  مهيب وجماهيري واعالمي رسمي

 غصت التي فيرفيلد مدينة في مونومو قاعة شهدته كبير وفني ثقافي وكرنفال عراقي عرس في الجواهري

 . الثالثمائة ناهز الذي بالحضور

 ومثقفين اكاديميين من متميز حضور مع وتوت علي السيد العراق قنصل باعمال القائم الرسمي الحضور تقدم

 فرحان وداد السيدة االعالمية ضم االعالمية للمؤسسات مكثف وتمثيل العراقية والجمعيات االحزاب وممثلي

 االديب واالعالمي" العهد" جريدة تحرير رئيس الحلي خليل السيد واالعالمي"   بانوراما" جريدة تحرير رئيسة

"   المثقف"  موسسة ورئيس مؤسس الغرباوي ماجد والمفكر" التلغراف"  جريدة تحرير رئيس قزي انطوان

 عشتار وقناة ، قاسم سمير الزميل مثلها التي"  الفضائية العراقية قناة"   التلفزيون محطات الى ،باالضافة

 . العقابي رافق المخرج والزميل ، ميخائيل غازي المخرج بالزميل ممثلة  الفضائية

 في الفنانيين من نخبة اقامته تشكيلي معرض في الجمال بمشاهدة للتمتع االحتفال قاعة في التجوال من ساعة بعد

 اقامه شامل كتاب معرض مع ، المحترفين من لمجموعة اليدوية والحرف لألشغال معروضات مع سيدني

  . منوعة عراقية بضيافة التمتع مع ، ميخائيل صباح الكتبي

" غريب ميلوأ خدادي سالم" الزميلين قبل من بالحضور بالترحيب المهرجان ابتدأ مساء السادسة وفي بعدها

 : كالتالي وهي المهرجان فقرات لتتوالى

 المنتدى رئيسة العبيدي بشرى .د القتها -"   الجامعيين منتدى كلمة 

 الثقافي الصالون منسق ، شامخ وديع الشاعر القاها -" الثقافي الصالون كلمة   

 

 عمارة لميعة الشاعرة عن" الباسقة العراق نخلة" بعنوان وثائقي لفلم عرضا كان الرسمي االفتتاح وبعد

 .الوادي وفاطمة غريب ،أميل خدادي سالم الزمالء والقاء العزيز، علي واخراج شامخ وديع وحوار ،سيناريو

 مدينة من السماوي يحيى الكبير الشاعر بعثها والتي معا والتهئنة االعتذار برقية شامخ الشاعر قرأ وبعدها

 سيدني سماء يطرز نجمه ظل الذي وهو العام هذا مشاركته دون حالت قاهرة   صحية لظروف بيرث

 .  السابقة دوراته جميع في والمهرجان

 : والعالم والعراق أستراليا من البارزة األسماء من لنخبة شعرية القراءات توالت ثم

 ." سعادة وديع الكبير الشاعر "



  ، الطعان مسلم الدكتور الشاعر 

 بغداد من - العراق في والكتاب االدباء التحاد العام االمين ، الخياط الشاعرابراهيم

  -شامخ وديع الشاعر

  . اميركا ،من ميخائيل دنيا الشاعرة

 ، ادياليد من الدين كمال اديب الشاعر

 ، ادياليد من دواي سالم الشاعر

  ، بغداد من دوسكي فرح الشاعرة

  بغداد من - االسدي أفياء الشاعرة

 عمارة الشاعرة عن -شبر صبيحة لالديبة بشهادة المساهمات وختمت

   

 النصوص إختيار ،" بغداد ابنة"  بعنوان عمارة عباس لميعة الشاعرة نصوص يمسرح عمل ايضا هناك وكان

 الشاعر، انمار الفنان وبمشاركة إفرام عدي والفنان الوادي فاطمة الفنانة وتمثيل الحربي عباس الفنان واخراج

 . بجماليته الجمهور ابهر

 دعا بعدها ليدعو الثالثة الشعرية الجواهري مسابقة تحكيم لجنة عن كلمة الربيعي احمد للدكتور كان وبعدها

 :  التالي النحو على وكانت الفائزين عن لالعالن قزي انطوان االديب الشاعر

 . العمودي عرللش الجواهري بقالدة اللطيف امال السورية الشاعرة فوز -

 . النثر قصيدة عن الجواهري بقالدة سيفو شاكر العراقي الشاعر فوز -

 .التفعيلة شعر عن الجواهري بقالدة خلف منير السوري الشاعر فوز -

  "غريب واميل الخدادي سالم الزميلين قبل من الفائزة النصوص من مقاطع قراءة تم وقد

 واالعالمي االديب ، السماوي يحيى الشاعر ، من المؤلفة التحكيمية اللجنة الى الخاص التكريم فقرة جاءت ثم

 الصكر، حاتم الدكتور والناقد" الموزون الشعر عن" عسكر الشيخ قصي الدكتور االديب والناقد قزي انطوان

 النثر قصائد عن شياع الرضا عبد محمد الدكتور و سعادة وديع والشاعر

 . المهرجان في للمشاركين تقديرية شهادات منح تم وبعدها

 :   من تكونت التحضيرية اللجنة ان يذكر 

   الربيعي احمد الدكتور



  المهرجان منسق شامخ وديع الشاعر

  خدادي سالم االديب

  غريب أميل االجتماعي الناشط

  الكناني أحمد الكاتب

 كركوكي دانه المهندس

  نيازي أغنار الفنانة

 السبتي ماجدة الناشطة

 

 ، قاسم سمير والزميل الفضائية العراقية قناة"  المهرجان وقائع نقلت التي التلفزيون محطات الى خاص شكر

 عزيز داود واالعالمي العقابي رافق المخرج والزميل ، ميخائيل غازي المخرج والزميل الفضائية عشتار قناة

 االمين وزاجلنا السالم حمامة كانت والتي بغداد من الحسناوي خلود الراقية االعالمية الى موصول والشكر" 

 . العراق من والشاعرات الشعراء مع االتصال في

 

  

  االسترالي العراقي الجامعيين منتدى - الثقافي الصالون

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

 


