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جمعة الحلفي: الشعر الجيد يحمل عطر األشياء ال صورتها!
اكتُب الشعَر عندما اكون على حافة هاوية..

وطن  واحلب  االمل  خيوط  من  ن�سج 
لكلماته , ولطاملا �سافر يف احالمه بعيداً 
له �سنوات  الذي ظل معار�سَا  الواقع  عن 
االول  احلرية مطمحه  .جعل من   , عديدة 
بجملة  االأدبي  م�سواره  وكلل  واالخري 
من الق�سائد الرقيقة التي تالم�س الروح 
يف  �سوالت  لقلمه  وكان   , بعذوبتها 
ميدان اخر. ففي رحاب �ساحبة اجلاللة 
اىل  االنتباه  ولفت   , مميزٍا  ح�سوره  كان 
ال�سحف  العديد من  كتاباته اجلريئة يف 

املحلية .
احللفي من مواليد بغداد العام 1952 من 
اأهوار حمافظة  عائلة فقرية هاجرت من 
القرن  من  االأول  الثلث  يف  العمارة 
ل  وف�سُ الثانوية  حتى  در�س   , الع�رشين 

الأ�سباب �سيا�سية ومل يكمل تعليمه.
بداأ العمل يف ال�سحافة يف العام 1973 
بجريدة "طريق ال�سعب" اأ�سدر جمموعته 
الزيتون(  ويذبل  �ساعة   ( االأوىل  ال�سعرية 
ا�ستداد  وبعد   1976 العام  بغداد  يف 
هرب  ال�سنوات  تلك  يف  القمعية  احلملة 
ال�سنوات  هذه  خالل  اأ�سدر  العراق,  من 
جمموعتني �سعريتني هما )مّليت/ 1992 
( و)عطر الغايب/ 2000 ( ورواية ) م�سار 
من  العديد  ون�رشت   )  2003 ال�سنونو/ 
الدرا�سات واملقاالت ال�سيا�سية والثقافية 
وجمموعة من الق�س�س الق�سرية, و�سوى 

ذلك من الن�ساطات االإبداعية.
• عرفناك �ساعرا و�سحفيا من اأين كانت 
اكت�سفت  حتديداً  �سنة  اأي  ,ويف  البدايات 

موهبتك ال�سعرية؟
اأربعني  من  يقرب  ملا  تعود  البداية   -  
اأتذكر  كما   1972 العام  يف  اأي  �سنة, 
كانت  يل  ن�رشت  التي  االأوىل  واملادة 
هناك  وكان  ال�سعبي,  ال�سعر  عن  مقالة 
�سفحات  على  يدور  ال�ساأن  بهذا  نقا�س 
اجلرائد التي تهتم بال�سعر ال�سعبي. املهم 
وكان  الرا�سد  جلريدة  املادة  اأر�سلت 
عن  م�سوؤوال  العرداوي  عادل  ال�سديق 
اأ�سدق  ومل  فيها.  ال�سعبي  االأدب  �سفحة 
عندما وجدتها من�سورة يف اليوم التايل. 
حماوالت  اأكتب  كنت  ال�سعر  جمال  يف 
هذه  وكانت  ال�سحف  اىل  بها  واأبعث 
من  ق�سرية  مقاطع  يل  تن�رش  ال�سحف 
مقت�سبة  تعليقات  مع  املحاوالت  هذه 
بع�سها �ساخر. ثم جاء اليوم الذي وجدت 

اأي�سا  تن�رش يل وهذه  فيه ق�سيدة كاملة 
كانت مفاجاأة مفرحة. بعد فرتة ق�سرية 
)ده�سة(  عنوانها  ق�سرية  بق�سيدة  بعثت 
ال�سعرية,  كتابتي  يف  انتقالة  فاأحدثت 
من  الق�سرية  الق�سيدة  هذه  عدت  فقد 
الق�سائد  اأهم من جميع  النقاد,  اأحد  قبل 
املن�سورة معها يف �سفحة ال�سعر ال�سعبي. 

تقول الق�سيدة: 
وتابع : ! اأما على �سعيد العمل ال�سحفي 
طريق  �سحيفة  يف  البداية  كانت  فقد 
ال�سعب التي عملت فيها حمررا يف العام 
 1979 العام  يف  اإغالقها  حتى   1973

على ما اأظن
و�سقيع  الوطن  من  الهجرة  بني   •  .  
احلزن  من  الكثري  هنالك  املنايف, 

والوح�سة, كيف ا�ستثمرتها يف �سعرك؟ 
عموما  واالأديب  للكاتب  يتيح  املنفى   -
من  ياأخذ  فهو  جديدة.  كتابة  فر�سة 
يف  الكثري  يعطيه  لكنه  الكثري  الكاتب 

الوقت ذاته. اإنه ياأخذ )على �سبيل املثال( 
من متا�سه احل�سي مع حياة �سعبه, ومن 
مفرداته  ومن  املحلية.  بيئته  اأجواء 
يف  لكنه  كتابته,  اأدوات  ومن  اليومية, 
وفر�سة  احلرية  هام�س  يعطيه  املقابل 
املكان.  وم�ستجدات  والتجريب  االطالع 
بتكوينه  جديداً  قارئًا  يعطيه  كذلك 
املختلف ثقافيا واجتماعيًا. وهنا تتبدى 
جدلية  كعالقة  باملنفى  الكتابة  عالقة 
بفر�سة  ت�سميته  ميكن  ما  للكاتب  تتيح 
الكتابة اجلديدة اإذا ما ا�ستطاع, بالطبع, 
الروحية  واملعطيات  املتغريات  متثل 
اإبداعيًا.  اإنتاجها  واإعادة  والثقافية 
وا�ساف بالن�سبة يل كان ال�سعر ميثل اأحد 
�سنوات  يف  بها  احتميت  التي  املالذات, 
ليايل  يف  النار  موقد  ي�سبه  اإنه  الغربة, 

الزمهرير. 
يكون  ما  ا�سبه  والذي  الراهن  • الو�سع   
بالدوامة التي تفرت�سنا بدورانها من غري 

انتهاء, هل كان لها تاأثرياَ على �سعرك؟ 
�سنوات  منذ  �سعرا  اأكتب  ,مل  �رشاحة    -
الظروف  بينها  من  كثرية  الأ�سباب 
من  بالرغم  اإذ  العراق,  يف  بنا  املحيطة 
ربع  ق�سيت  حيث  والغربة  املنفى  ق�سوة 
قرن بعيدا عن العراق, اإال اأنني لو قارنتها 
مثل  �ستبدو  االأخرية  الع�رش  بال�سنوات 
�سفرة �سياحية اأمام االأهوال التي ع�سناها 
وال نزال نعي�سها. انها لي�ست جمرد دوامة 
وانعدام  والقلق  بل كابو�س من اخلوف   ,
 2003 بعد  العراق  اىل  عدت  لقد  االأمن. 
يف  بغداد  �سورة  ذهني  يف  اأحمل  وكنت 

ال�سبعينيات لكنني مل اأجدها لالأ�سف ..
فن  كاأي  الكتابة,  بان  املعروف  من   •
واجلهد  الوقت  من  الكثري  تتطلب  اآخر 
االجواء  اأي  يف  املالئم,  املناخ  وكذلك 
وهل  ويبدع؟  احللفي  جمعة  ي�سرت�سل 

لديك طقو�س خا�سة يف الكتابة؟
حافة  على  اأكون  عندما  ال�سعر  اأكتب   -  

اأمل.  اأو  ع�سق  اأو  حزن  هاوية  هاوية.. 
دائما هناك حالة وجدانية تدفع للكتابة 
هذه  مثل  هناك  تكن  مل  واإذا  ال�سعرية 
زهر  باقة  مثل  الق�سيدة  �ستبدو  احلالة 
من البال�ستك, اإنها جميلة ولكن من دون 
روح وال عطر. يف الغالب ال اأختار توقيتا 
تختار  التي  هي  الق�سيدة  بل  للكتابة 
االأوقات  �ستى  يف  اأكتب  ولذلك  وقتها, 
دافع  هناك  فاملهم  املحيطة  والظروف 
علي  مفرو�سا  واجبا  ولي�س  للكتابة 
فر�سا. اكتب اأحيانا عندما متتلئ روحي 
حتى  الالهبة,  الوجدانية  باالنفعاالت 
باملطر,  حمملة  غيمه  مثل  الروح  تبدو 
م�سبقة,  برغبة  اأكتب  اأخرى  اأحيان  ويف 
الق�سائد  اأ�سواأ  اكتب  احلالة  هذه  ويف 
كثرياً  يهمني  ال  بالطبع.  اأن�رشها  وال 
تهمني  بل  ال�سعرية  املجموعات  عدد 
ق�سيدة واحدة معربة و�سادقة ومده�سة, 
كاملة,  �سعرية  "جمموعة"  تعادل  فهي 
اجليد  ال�سعر  م�سبقة.  �سناعة  م�سنوعة 
االأ�سياء  عطر  يحمل  الذي  هو  وال�سادق 

ال �سورتها.
وال�سعرية  االدبية  ميولك  �ساعدت  *هل   

على ت�سذيب كتاباتك ال�سحفية ؟
وال�سعرية  االأدبية  اهتماماتي   , بالتاأكيد 
كتابتي  ت�سذيب  على  �ساعدت  من  هي 
ال�سحفيني  واأبرز  اأهم  واأن  ال�سحفية, 
اإذا  وا�سحًا  هذا  ويبدو  االأدب  من  جاءوا 
اأ�سماء ع�رشات ال�سحفيني  ما ا�ستعر�سنا 
يف  اأنهم  ,�سنجد  املتميزين  العراقيني 
االأ�سل من كتاب الق�سة وال�سعر والرواية 

و�سوى ذلك من ميادين االإبداع
يف  ام  ال�سعر  يف  نف�سك  جتد  اأين   •  
ان�سغاالت  ان  تعتقد  وهل  ؟  ال�سحافة 
تنال  احداهما  ال�سحافة  ومتاعب  ال�سعر 

من جرف االخر فكيف توفق؟
ال�سعر  كتابة  فيما  مهنتي  ال�سحافة   -  
وتفريغ  النف�س  عن  للرتويح  حماولة 
والفارق  والعاطفية,  الروحية  ال�سحنات 
عي�سي  م�سدر  ال�سحافة  اأن  هو  بينهما 
�سك  وبال  واإبداع.  �سعادة  م�سدر  وال�سعر 
ال�سحافة وان�سغاالتها تاأخذ من  متاعب 
اأنني  والدليل  العك�س  ال�سعر ولي�س  جرف 
اأعد  ومل  طويلة  فرتة  منذ  �سعرا  اأكتب  مل 

اأعترب نف�سي �ساعرا.

بغداد ـ لميس عبد الكريم

النصر للعراق في دار الثقافةالعراقية وتحديات البقاءالعراقي وآفاق المستقبل جدران بيروت دمعة وإبتسامة
ت�ستعد الروائية والت�سكيلية د. اأمل بورتر الإ�سدار كتاب جديد يحمل عنوان)جدران 
بريوت ..دمعة واإبت�سامة( ويف حديثها لها قالت بورتر : فكرت بهذا امل�رشوع منذ 5 
�سنوات, فخالل زياراتي املتكررة لبريوت الحظت اأن جدرانها تتكلم مبا ر�سم وكتب 
عليها, اذ اإلتقطت اكرث من500 �سورة ملختلف املناطق اللبنانية, بع�سها جلدران 
عليها اآثار ر�سا�س احلرب االأهلية اللبنانية, و�سرتافق ال�سور ن�سو�س يل و�سي�سدر 

الكتاب عن دارتوبدزاين.
قالت:  )داع�س(  يد  على  لهن  ح�سل  ما  اإالإيزيديات  حياة  بتوثيق  فكرتها  وعن 
يبث  �سوى ما  تركيز على حياتهن  اذ ال يوجد  لهكذا م�رشوع  نية  بالتاأكيد هنالك 

على �سكل خرب �سحفي.

اأقامت مفت�سية اأثار وتراث النجف يف الهياأة العامة لالآثار والرتاث اإحدى ت�سكيالت 
وزارة الثقافة ندوة علمية حتت عنوان )الرتاث العراقي والتحديات واآفاق امل�ستقبل( 
مارغريت  الدكتورة  برئا�سة  االأدنى  ال�رشق  لدرا�سات  االأملاين  املعهد  مع  بالتعاون 

والوفد املرافق لها والتي تقوم حاليا باأعمال م�سح يف مدينة احلرية القدمية.
وح�رش الندوة وفد عن الهياأة برئا�سة مدير عام دائرة ال�سيانة والهند�سة اأياد حمزة 
ممثال عن ال�سيد وكيل وزير الثقافة ل�سوؤون ال�سياحة واالآثار قي�س ح�سني ر�سيد ومدراء 

مفت�سيات الب�رشة وبابل وذي قار واملثنى و وا�سط والقاد�سية.
هذا وان الدرا�سات احلديثة با�ستخدام طريقة Gps واالأطل�س االآثاري اثبت وجود اأكرث 

من 17000 موقع اثري يف العراق .

واالآثار,  وال�سياحة  الثقافة  لوزارة  التابعة  والن�رش  للرتجمة  املاأمون  دار  نظمت 
وحتديات   1968  -1869 عامني  بني  العراقية  )ال�سحافة  بعنوان  حما�رشة 
البقاء( على قاعة عبد الرزاق م�سطفى يف مقر الدار. و�سلط املحا�رش ه�سام عمار 
وحرية  وتخ�س�ساتها  البغدادية  ال�سحفية  االإ�سدارات  تنوع  على  ال�سوء  احمد 
البغدادية  ال�سحافة  تاريخ  متناواًل  باملطبوعات,  اخلا�سة  والت�رشيعات  التعبري 
عن  متميزة  من��اذج  بعدها  وعر�س   ,1869 ال��زوراء  جريدة  ب�سدور  واملتمثل 
ال�سحافة الهزل والفكاهة وجداول لقيا�س التنوع ال�سحفي . وقال املحا�رش "اأن 
هناك م�ساركة كبرية وا�سعة لالأدباء وال�سعراء العراقيني يف منو وازدهار ال�سحافة 

يف تلك احلقبة, وان للمراأة اأي�سا دوراً مهمًا يف تطوير العمل ال�سحفي "

تزامنًا مع بدء عمليات حترير املو�سل اقيم يف دار  الثقافة وبالتعاون مع رابطة 
�سباب االإبداع احتفالية )الن�رش للعراق(.

وقالت مديرة ق�سم العالقات واالإعالم ال�سيدة جيان عقراوي اإن االحتفالية التي 
ت�سمن  االترو�سي  فوزي  واالآثار  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  وكيل  برعاية  اقيمت 

تقدمي عر�س م�رشحي بعنوان )�سهيد �سابق( تاأليف واإخراج ال�سيدة اأيام ر�سيد.
بعنوان  ت�سكيلي  معر�س  اإقامة  على  �سملت  االحتفالية  اإن  عقراوي  واأ�سافت 
اإن  اإىل  م�سرية  الكردية,  والن�رش  الثقافة  دار  قاعات  وعلى  ال�سالم(  )بغداد 
االحتفالية تخللها قراءات �سعرية لعدد من ال�سعراء تتغنى بحب العراق ونخوة 

اأبنائه.

احتفاليةالصحافةالتراثاصدارات

المهرجان 
السينمائي

الدكتور صالح الصحن

 تشرقين فتطيعِك المعصية.. ويصيُر النثُر ِشعرا 
كنِت �سجرة تنطلُق منها 

الريُح , وعندما تتيه 
العا�سفة ُ , وال جتد مكانا 

تاأمن اإليه , بعد طوافها 
يف العامل , ت�سنُد ظهرها 
اإىل جذعِك , وتن�رُش ري�َس 
اأجنحتها على اأغ�سانِك .

كنُت اأعّدين حار�سا مللعب 
عواطفِك , عندما ي�رشُب 
الربُق قنطرة عبورِك اإىل 
احلب واإىل املطلق , الأنِك 

متزجني املطلق باحلب , ومن 
بينهما ت�رشقني , بكامل 

قلبِك , لتقويل : احبَك ..
ت�رشقني 

فتطيعِك املع�سية , وي�سرُي 
النرُث �ِسعرا .

كنُت اُكّر�ُس احلوا�س , كّل 
احلوا�س , الأكثفَّ وجودِك 

, الذي ال ُيحد , يف فوا�سل 
تو�سُل بني غرائزِك وبني 

�سغف الينابيع يف اأن تفي�س 
على هواها .

كنُت اأ�سُع اأح�سائي على 
طاولة الكتابة , الأنتزَع من 

دمي , الذي كنُت ت�سيلني 
معه , كلمة �سافية : كلمة هي 

مفتاح , لو خطر للحياة اأن 
تبقى م�رّشة على اأن نعي�س 

داخلها , مثل َمالكني يف قفل 

..
كنُت اأت�سظى بني جتريد 

اجلمال , وبني مثالِك .
وكنُت اأمزجِك باجَلمال , 

واأ�سيُع بينكما .
اأعرُف ثمرة ال تفكر اأن تخون 

الغ�سن , هي اأنا .
اأعرُف غ�سنا اقتلعته الفاأ�س , 
ب�رشبة حمكمة , من مكانه , 

هو اأنِت .
اأعرُف اأن الثمرة لبثت معلقة 

يف الفراغ .
لكنني اأجهُل ماذا حلَّ 

بالغ�سن .

عبد العظيم فنجان

تصدي االرهاب بمنظور ثقافي عراقي

احتاد  مع  وبالتعاون  الثقافة  وزارة  من  بدعم 
االإعالم  و�سبكة  العراق  يف  والكتاب  االأدباء 
االأول  العلمي  املوؤمتر  بغداد,  يف  اأقيم  العراقي. 
�سعار  داع�س( حتت  بعد  ما  )العراق  العقل  ملنرب 
ر�سم  لغر�س  وذلك  ن�سنع".  ..ماذا  حدث  "ماذا 
من  لالرهاب  الت�سدي  ال�سكالية  جديدة  �سيا�سة 

منظور علمي.
ويهدف املوؤمتر الذي ح�رشه مثقفون وباحثون 
تداعيات  مناق�سة  و�سيا�سيون,  واأكادمييون 
احتالل  اأفرزها  التي  واحللول  العامة  االأو�ساع 
ملواجهتها  والت�سدي  عراقية  ملدن  داع�س 
وت�سخي�س االأخطاء التي اأدت اإىل انت�سار التنظيم 
امل�ساحلة  لتقبل  العام  الراأي  وتهياأة  االإرهابي 

بعد حترير املدن من �سطوة داع�س.
ينعقد  الفواز:  علي  االأدباء  احتاد  ع�سو  وقال 
ح�سا�س,  تاريخي  منعطف  ظل  يف  املوؤمتر  هذا 
بعد  ماذا  اجلميع  يراود  الذي  الكبري  وال�سوؤال 
ثقافيا  موؤمترا  ينعقد  هذا  اجل  من  داع�س, 
مت�س  ظاهرة  باعتبارها  داع�س  الن  معرفيا, 
الوجدان العراقي ومن االأجدر بنا نحن املثقفون 
اأن نت�سدى لهذه الظاهرة بو�سفهم العتبة االأوىل 
التمظهر  لهذا  اأو  اخلراب  هذا  اإىل  يت�سدوا  لكي 
على  قائما  خطابا  لنف�سه  يوؤ�س�س  بداأ  الذي 

االإرهاب والعنف والكراهية والتكفري. 
واأ�ساف الفواز: ما بعد داع�س ال يقل خطورة عما 
قبل داع�س, اإن اخلطاب الر�سمي مل يكن بال�سكل 
احلقيقي الذي يواجه خطر داع�س وكان بعيدا عن 
ال�سيا�سية  باحللول  يهتم  فهو  الثقافية,  احللول 
والع�سكرية رغم اإن داع�س يف جوهرها خطابات 

ثقافية.

ودعا الفواز الدولة العراقية ومنظمات املجتمع 
اأكرث  االهتمام  اإىل  املعنية  واملنظمات  الدويل 
الثقافية,  الناحية  من  داع�س  و�سع  معاجلة  يف 
املنظومة  �رشب  هو  داع�س  هدف  اإن  وقال 
م�سدات  خلق  علينا  ال�سميم,  يف  االجتماعية 
داع�س  ي�ستهدفه  الذي  اجلارف  ال�سيل  ملواجهة 
وع�سكريا,  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا 
لت�سكيل  تدفعنا  مواجهته  يف  املتالزمات  هذه 
داخليا  التنظيم  زحف  الإيقاف  م�ساد  عام  راأي 
وخارجيا. وقال ع�سو احتاد االأدباء فا�سل ثامر 
العراق  يف  م�ستقبلي  م�رشوع  يوؤ�رش  املوؤمتر  اإن 
نحاول  العراق,  مل�ساكل  وا�سحة  روؤية  لتكوين 
لنخرج من  العراق  ثقافية مل�ستقبل  روؤية  تقدمي 
االإطار االأدبي اإىل ف�ساءات اجتماعية. ماذا بعد 
نعي�سها  التي  املراحل  اخطر  من  واحدة  داع�س, 
من  م�سطنعة  تعقيدات  هناك  اإن  ن�سعر   , اليوم 
العراقية  القوات  تقدم  تعيق  اجلوار  دول  بع�س 
داع�س  بعد  العراقيني  اإخافة  وهناك من يحاول 

وهو اآمر م�ستغرب .
يف  اأهمية  العراقي  للمثقف  ثامر:  واأ�ساف 
مواجهة داع�س وقد ا�ستبعدته ال�سلطة التنفيذية, 
علينا مواجهة داع�س بفكر وعقل موحد ولعودة 
العراق من جديد, نريد من الدولة العراقية اإن ال 
تهم�س دور املثقف وان ال ترتك لل�سيا�سي وحده 
يف �سنع القرار.  وقال نائب االأمني العام لالأمم 
االأمم  اإن  بو�سطن  جورج  العراق  يف  املتحدة 
الذي  موؤمتركم  ونوؤيد  للعراق  �سديق  املتحدة 
ي�سلط ال�سوء على عراق ما بعد داع�س, العراقيون 
اإن  داع�س,  بط�س  من  اأر�سهم  حترير  يريدون 
ال�سيا�سات  و�سع  يف  مهم  دور  العراقي  للمثقف 
ال�سيا�سة  ثقل يف  من  داع�س ملا ميثله  ملواجهة 
للعراق  يكون  اأن  اأمتنى  فقط,  االأدب  يف  ولي�س 
دوره يف املنطقة, املجتمع املدين هو من يحرك 
العراق اجلديد, لي�س لدينا حليف يف العراق اأقوى 
من ال�سيد ال�سي�ستاين واأمتنى من جميع العراقيني 

االلتفاف حول هذه ال�سخ�سية الوطنية.

بغداد_قحطان جاسم جواد

وخمتلفة  متعددة  البالد  يف  ال�سينمائية  املهرجانات 
واالمكانات.. وامل�سمون  ال�سكل  حيث  من  ومتباينة 
اخفاء  على  حري�سون  مهرجان  اي  على  القائمني  وبع�س 
يقربوا  ان  يحاولون  اي�سا  ومموليه..وهم  موارده  م�سادر 
التحفظ  حالة  اعالن  مع  ينفعهم  يعتقدونه  ممن  حولهم 
على البع�س من �س او �س وعدم ا�رشاك او تقدمي اية دعوة 
لهم..وهذا مما عظم من �سمة اال�ستقطاب وتكوين املجاميع 
على  ال�سائدة  ال�سمة  عن  وجماعتك(..ف�سال  و)جماعتي 
املحلية  والطقو�س  التقاليد  الغارقة يف  املهرجانات  اغلب 
والعاملي. العربي  النموذج  مع  ال�سبه  عن  وبعيدا  جدا 
ان  املهرجانات  بع�س  ادارات  من  يتطلب  الذي  االمر 
حتذوا او تقلد او ت�ستن�سخ او تقتدي على االقل مبا �سيظهر 
اي  لقيام  ان  القول...  متقدمة....وجممل  مهرجانات  من 
ان  علينا  ومقا�سات عاملية  ا�سرتاطات  �سينمائي  مهرجان 
ان نبداأ بخطوات غري موفقة. ومنها  نعرفها ونطبقها قبل 
و�سع  ال�سينما....*...  يف  خمت�سة  حت�سريية  هياأة  ت�سكيل 
وحتديد اهداف املهرجان *....ر�سم خمطط بت�ساميم كاملة 
و  الت�سمية  فيها  مبا  املهرجان  و�سكل  وحركة  خطة  عن 
االعالن ال�سوري واملن�سورات واللوكو اخلا�س باملهرجان 
جلان  ..*...ت�سكيل   . املوحدة  االنيقة  املالب�س  وحتى  بل 
متعددة خمت�سة رئي�سية وفرعية وكل ح�سب اخت�سا�سه يف 
التنظيم واالنتاج..واالدارة واال�ستقبال والعالقات واالعالم 
ال�سيوف  و�سوؤون  والتحكيم  والفح�س  والتقييم  واملراقبة 
ال�سخ�سيات  ..وحتديد  التنفيذ  وجلان  امل�ساركات  وجلان 
املهمة يف الهياآت وت�سمية املقلدين..واال�رشاف على ا�سكال 
اجلوائز وحتديد درجة كفاءتها الفنية واجلمالية واملعنوية..
ور�سم الطرق واال�ساليب الفنية يف الروؤية االخراجية لتقدمي 
اجلوائز ور�سم حركة ال�سخ�س املبدع املر�سح للفوز.وطريقة 
اجلمالية  الفنية  باملعايري  التقيد  اجلائزة...*..  ا�ستالمه 
عملية  يف  والتقييم  والفوز  التميز  ا�سرتاطات  يف  والفكرية 
باخت�سا�س  املعنيني  لكل  الدعوات  توجيه  التحكيم..*. 
وفنية  معرفية  اخت�سا�سات  من  يجاوره  وما  املهرجان 
�رشوريا..*... ح�سوره  كان  من  جتاهل  وعدم  اخرى 
ت�سمية جلان التحكيم والفرز وامل�ساهدة من املخت�سني يف 
ال�سينما ب�سكل مبا�رش واالقرب اىل االخت�سا�س..*....يف�سل 
الدورة  التحكيم با�سخا�س اخرين يف  تنوع وجتديد جلان 
اال�ستثنائي..*.... احلال  يف  اال  ذلك  تكرار  وعدم  اجلديدة 
�سينمائي  لتنفيذ حفل مهرجان  الالزمة  االمكانات  تاأمني 
مايل  دعم  وجود  بعدم  والتظلم  الت�سكي  وعدم  راقي 
من  كافة  لل�سيوف  الالزمة  اخلدمات  ..*....تقدمي  كاف 
والفعاليات  واجلوالت  واملنام  والطعام  النقل  اجراءات 
االبداعي..*.... وعطاءه  والفنان  املثقف  ومكانة  يليق  مبا 
امل�رشفة  الهياأة  واع�ساء  رئي�س  بني  والت�ساور  التن�سيق 
وعدم  واالحرتام  والتفاهم  الود  بروح  املهرجان  على 
التع�سف وفر�س االراء..*....تن�سيب �رشكات خمت�سة بتنفيذ 
مفردات فعاليات املهرجان كاال�ستقبال والدعاية وتنظيم 
الفقرات وتن�سيدها على احلا�سبة وطريقة ا�ستقبال االفالم 

امل�ساركة وبيان انظمة ت�سغيلها وت�سنيفها.
ترتقي  التي  املتطلبات  من  والكثري  الكثري  هناك  ونعتقد 

بقيام مهرجان �سينمائي متقدم.


