
 منتدى الجامعيين العراقي األسترالي

 يقيم

   2018لسنة  مهرجان شناشيل الثقافي العراقي

 "شناشيل" السنوي الثقافي العراقي همهرجان 18/11/2018ي يوم أقام منتدى الجامعيين العراقي األسترال

 يكون  كيل 2010منذ انطالقته في سنة و وذلك استمراًر لسعيه في مركز الفنون في الكاسوال باورهاوس

تفال بتراث إلحل المتعددد الثقافات تحت مظلة العراق الجاليةقافي والحضاري الذي يجمع ابناء الث النشاط

حضر المهرجان قنصل جمهورية العراق في سدني السيد علي وتوت وممثل عمدة  .وطننا الثري والعريق

السيد ناثان هاغارتي والسيد كمال الدبوسي المدير العام لمركز موارد ،ويندي والير  ، السيدةبلدية ليفيربول

المهاجرين لمنطقة غرب سدني والسيد براين تروي عضو بلدية بوتني باي األسبق والدكتور عماد مطشر 

من  باإلضافة إلى العديدوالسيدة ثيدا يونغ من دائرة التعددية الثقافية    WMRCعضو الهيئة اإلدارية ل 

بينهم االعالمية السيدة وداد فرحان رئيسة  وسائل اإلعالم العراقية والعربيةالمنظمات و االحزاب و يممثل

تحرير جريدة "بانوراما "والمفكرماجد الغرباوي رئيس مؤسسة المثقف واالعالمي منذر عامر من هيئة 

فير من أبناء الجالية عدد غو تحرير جريدة " العهد" واالعالمي محمد حسين مدير مركزاعمار االعالمي 

والذين ضاقت بهم  جبهيال العراقي ثقافيال عرسذلك الككل عام ليشهدوا  والعربية الذين حضروا العراقية

   .اركان المركز

  

  



  

  
 

 .فقرات المهرجان امتدت من الساعة والواحدة والنصف بعد الظهر وحتى التاسعة وانصف مساء

 االولى:الفقرة 

الذي نال ، ملبورنأدار فقرة المهرجان األولى الفنان الكوميدي العراقي المعروف أسامة سامي القادم من 

 .ةالرائع ةالكوميدي الحاضرين بعروضهإعجاب 

 

مشيراً إلى تركيز  بالحاضرين فراس ناجي األستاذ المسؤول عن تنظيمهمدير المهرجان و رحب في البدء

 األسترالي في المجتمعط واالنخرا على أهداف المهرجان في التقريب بين العراقيين المحافظة منتدى علىال

 نطاق بشكل مختلف في كل عام. كما أشار إلى توسيع من فن وثقافة ى الجاليةوتقديم أفضل ما لد األشمل



المجموعات المتنوعة من شخص من  100من أكثرفي تقديم فعالياته  حيث شاركالمشاركة وتنوعها 

هذا وشكر السيد ناجي داعمي المهرجان  في مهرجان هذا العام.في العمل معاً  األستراليي والمجتمع العراق

لتفانيه في تقديم المساعدة لمهرجان  مجلس بلدية ليفيربول وبشكل خاص السيد ناثان هاغارتيوهم: ورعاته 

ومنظمة ستارتس ومركز موارد المهاجرين في  SSIومنظمة   Casula Powerhouseشناشيل ومركز 

 و صحيفة بانوراما. Parents Caféمناطق غرب سدني  و 

  

  
 

 الكبير تقديره الذي عبرعنواليرممثل عمدة بلدية ليفيربول ويندي ناثان هاغارتي تلى ذلك كلمة السيد 

حرص األوسع مشيراً إلى مجتمعهم األسترالي خدمة أبناء الجالية العراقية و للجهود التي يبذلها المنتدى في

 بناء الجاليةثقافات ألمع المنتدى الستثمار تنوع العلى العمل المستمر ليفيربول المجلس البلدي لمنطقة 

 م.لهالمطلوب الدعم تقديم وفي هذه المنطقة  العراقية

  
 

 



أكد فيها على أهمية كلمة  الدكتور أحمد الربيعي بعد ذلك ألقى رئيس منتدى الجامعيين العراقي األسترالي

 والموسيقى الفنون ي في مجاالتاإلبداعو الثقافي العراقيبالتنوع  إلحتفاءل سنويةكمحطة  نالمهرجا

ابراز  نجح في تحقيق اهدافه التي ركزت على إلى أن المهرجان الدكتور الربيعي . كما أشاروالتصميم

 تقديم عناصرالتناغم االجتماعي بين مكونات الجالية العراقية المختلفة واالنجاز االبداعي لها باالضافى الى

لمحاوالت التمزيق خالل سنين  الذي تعرضمجتمع العراقي المتناغم ثقافات المتعددة للصورة مشرقة لل

ثم حيا د الربيعي وثمن عاليا حزبية. طائفية وعرقية ومن الحروب والدكتاتورية وماتالها من صراعات 

الجهود الكبيرة للفريق الكبير للمتطوعين الذين اداروا وانجزوا المهرجان وفي مقدمتهم مدير المهرجان 

نتدى الجامعيين للسنتين االخيرتين وفريق "شناشيل " المهندس فراس ناجي ود بشرى العبيدي رئيسة م

جميل وليلى ناجي وسميرة علي وسناء االحمروتانيا محمد وكوكب مكي زهير الذي ضم الزميالت مي 

 الناصري وحسام شكارة جليل دومان. حسنوزهراء مهدي والزمالء 

ثم قدمت الشقيقتان الموهوبتان سارا اسماعيل وساندرا اسماعيل فاصال موسيقيا رائعا على الكالرنيت 
 .والفلوت

  
 
 ضيف المهرجان بعدها قدم عريف الحفل الزميل زياد العبيدي ليقدم 

 

ً المنجد المدرس  كتوردالالمعروف  العظام جراح • رحلته إلى إستراليا عن طريق  تضمن ذي قدم عرضا

في مجال جراحة ته العلمية إنجازاوواحتجازه في أحد مراكز االحتجاز في غرب أستراليا البحر 

الى العراق لمعالجة  سفرته االخيرةليركز بعدها على ة ف الصناعيابتكاره لنموذج رائد لألطراالعطام و

عبيدي زياد ثم ادار الزميل  مورهناك.ضحايا الحرب ناقال من خاللها انطباعاته عن مجريات اال

 حوارا مع د المدرس تضمن اسئلة من الحضور.

  
 

 :الفقرة الثانية 



كرنفال من العروض الفولكلورية للطيف العراقي: كوردية وسريانية واشورية وعربية مع الرقص  •

باإلضافة الى لعبة المحيبس الخشابة البصرية والحان العراق الجنوبي  أنغامعلى العراقي الغجري 

الكرنفال هو من نتاج " برنامج فلكلوراما . شارك فيها جمهور الحضور ت بغداديةومربعا

التي ساهم فيها نخبة من موسيقيي ومغنيي الجالية  التدريبية اقية"الذي تضمن عيي من الورشالعر

تحت اشراف الفنانين عماد رحيم وعبد هللا خوشناووالسيد هيثم ججومن مؤسسة "مقهى  العراقية

 السيد يوخنا خامس والسيدة تيريزكا " مدرسة االداء الفلكلوري"االهل " و

 

  

  

 



 
 

 ي بعنوان" كلنا العراق"يلهذه الفقرة عرض للوحة جدارية جماعية للفن التشك تضمنتكما   •

في ابداعها عدد من هواة الفن التشكيلي من خالل ورشة عمل امتدت اسابيع عدة تحت  أسهم

توزعت على محطات  عباس باالضافة الى معروضات فنية متعددةالفنان التشكيلي حيدر اشراف

 عديدة.

 

 



من اعالم النهضة العراقية  70المظاهر التي ميزت المهرجان هذا العام صرح جميل ازدان بصور من 

ديكورات  )ومعهاومبدعيه من كتاب وشعراء وعلماء وسياسيين وطنيين ومعماريين الخ ابدعتها 

 جميل.زهير واكسسوارت المهرجان( المصممة المعمارية الزميلة مي 

 

 

رص على ان التغيب الحلويات العراقية عن المهرجان والتي قام افراده ويذكران فريق المهرجان قد ح

 على الحضور. بتوزيعها

 :الفقرة الثالثة

جين عراقيين في أفالم متميزة لمخر حيث تم عرضان األفالم العراقية القصيرة مهرجفقرة  •

 وهي: والعراقاستراليا 

 .دنيهرة اإلدمان و التشرد في مدينة سالعزيز يحكي عن انطباعاته عن ظا يعلإخراج  "الوهم" -

 .غيث نادر عن قصة اب فقد ابنه عندما عبر البحر طلباً للجوء في استرالياإخراج  "الرحلة" -

    .بهاء الكاظمي عن قصة يهودي عراقي يصر على الرجوع الى البصرةإخراج  "بندقية الشرق" -

 .ل التفجيريقب كولوجية الشخص اإلنتحاريأيمن الشطري عن سايإخراج  "الساعة الخامسة" -

ذو الفقار المطيري الذي يقدم رؤية انسانية عن الدمار الذي أصاب مدينة إخراج  "التخبروا انجلينا" -

 .الموصل بعد القضاء على داعش



  

  

  



 
 

 الفقرة الرابعة 

كوكتيل من أجمل الموسيقى واالغاني حفلة شناشيل ) الكونسرت الموسيقي( كانت مسك الختام مع  •

العراقية والعربية الراقية من اداء فرقة " مقام " الموسيقية تصاحبها "مجموعة اماسي " للغناء 

ولينا ي الجالية بقيادة المايسترو محمد أمين نفطجي وبمصاحبة المطربين اسعد طاهروعدد من مغني

و موني قهوجي الذين غنوا الفضل الملحنين العراقيين والعرب مثل المال صارو وفيكي مارون 

عثمان الموصلي وكاظم الساهر و فريد االطرش واالخوين رحباني وبليغ حمدي كما 

تضمنالكونسرت فقرة اصيلة لموسيقى من تأليف محمد امين نفطجي ومن اشعار مصطفى محيش 

والتي تخللتها مقطوعة عزف آللة الديجريدواالبورجينية تكريما لشعب وغناء موني قهوجي 

 استراليا االصلي.

  



  

 

 
 

 لمشاهدة التغطية المصورة لقناة العراقية يرجى النقر على الرابط ادناه:

https://www.facebook.com/IRAQIAUSGP/videos/1231015730356901/UzpfSTc

wNzQxOTM1NToxMDE1Njc1NzM3NjY0NDM1Ng/  

https://www.facebook.com/IRAQIAUSGP/videos/1231015730356901/UzpfSTcwNzQxOTM1NToxMDE1Njc1NzM3NjY0NDM1Ng/
https://www.facebook.com/IRAQIAUSGP/videos/1231015730356901/UzpfSTcwNzQxOTM1NToxMDE1Njc1NzM3NjY0NDM1Ng/

