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نحن امام عمل فكري وصحافي وإبداعي متمیز، نحن أمام صحیفة فكریة وس�ی�اس�ی�ة   
واجتماعیة وثقافیة وبیئیة متقدمة ومتمیزة، تحم�ل ھ�مَّ ال�وط�ن وال�م�واط�ن ال�ع�راق�ي 
والعراقیة، ھّم الجمیع بغض النظر عن قومیتھم ودینھم ومذاھبھم وھویاتھم الف�رع�ی�ة 
ولون بشرتھم أو جنسھم أو لغتھم، ھمَّ عراق الیوم والمس�ت�ق�ب�ل، ت�ح�م�ل ھ�م اإلنس�ان 
والسلم االجتماعي والسالم والعدالة االجتماعیة ف�ي ك�ل م�ك�ان، ن�ح�ن أم�ام ص�ح�ی�ف�ة 
إبداعیة تساھم بحیویة بالغة في التنویر الفكري وال�ث�ق�اف�ي والس�ی�اس�ي واالق�ت�ص�ادي 
والبیئي وتقدم أعماال إبداعیة في الفنون التي یبدع�ھ�ا اإلنس�ان ك�اف�ة، إن�ھ�ا ال�ج�ری�دة 
العراقیة االسترالیة الورقیة واإللكترونیة التي تصدر اسبوعیاً في است�رال�ی�ا وی�رأس�ھ�ا 
شخصیة نبیلة وصدیق عزیز وفنان م�ب�دع، إن�ھ ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا، ال�م�س�رح�ي 

 والشاعر والكاتب، ومعھ زوجتھ الفاضلة واإلعالمیة السیدة ھیفاء متي.
حین یصلني العدد الجدید یوم األربعاء م�ن ك�ل أس�ب�وع ی�أخ�ذ وق�ت�اً ف�ي تص�ف�ح�ھ ث�م 
تشخیص ما یمكنني قراءتھ خالل األسبوع، إذ أن كثیراً من موضوعاتھ یثیر اھت�م�ام�ي 

 لسببین:
) ألھمیة الموضوعات المنشورة في مجال الفكر أو الس�ی�اس�ی�ة ال�ی�وم�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 1

والعالمیة أو الكتابات األدبیة والشعریة والنقد األدبي للقصص والروایات وحیاة الناس 
  من جھة،

) ألھمیة الُكتَّاب الذین تنشر لھم الصحیفة من جھة ثانی�ة، ودوروھ�م�ا ف�ي ال�ت�ن�وی�ر 2
الفكري والمعرفي وفي تتبع حیاة اإلنسان الع�راق�ي ومش�ك�الت�ھ وح�اج�ات�ھ وت�ط�ل�ع�ات�ھ 
المشروعة والعادلة في داخل الوطن، وكذلك بنات وأبناء الجالیة العراقیة في استرالی�ا 

 أو ما یصلھا عن حیاة الجالیات العراقیة في الشتات العراقي.
وقد تمیزت الجریدة في نشرھا الواسع والتزامھا الثابت بالخط الدیم�ق�راط�ي ال�ت�ق�دم�ي 

 2019ودفاعھا المستمر عن انتفاضة الشبیبة العراقیة ف�ي األول م�ن تش�ری�ن األول 
ومطالبھا العادلة والمشروعة، إنھا االنتفاضة التي لم تبق انتفاضة الشبیبة ومطالبھ�ا، 
بل تعبر بصدق ومسؤولیة عن مطالب الغالبیة العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي 
من مختلف القومیات والدیانات والمذاھب الفكریة الدیمقراطیة والیساریة الت�ق�دی�م�ی�ة. 
كما إنھا من الصحف العراقیة القلة التي تبنت ش�ع�ار ال�ج�ب�ھ�ة الش�ع�ب�ی�ة ل�ك�ل ال�ق�وى 
الوطنیة التي یھمھا إنقاذ الوطن المستباح والشعب الجریح وال�م�ع�ذب م�ن ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
المقیتة ومن الفساد السائد ومن الرھط الخب�ی�ث ال�ذي ت�ول�ى ح�ك�م ال�ع�راق م�ن�ذ ع�ام 

وصح علیھ قول الم�ن�ت�ف�ض�ات وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن بـ�"اس�م ال�دی�ن ب�اگ�ون�ھ  2003/2004
الحرامیة"، وبـ "باسم هللا ھتكونھ الشالتیة"، لیتمكن الشعب بجبھتھ الشعبی�ة ت�غ�ی�ی�ر 
میزان القوى لصالح االنتفاضة وتحقیق مطالب ومصالح الش�ع�ب واس�ت�ق�الل وس�ی�ادة 

  الوطن.
لقد كانت الجریدة سباقة في إدانة التدخل الخارجي اإلقلیمي، الس�ی�م�ا إی�ران وت�رك�ی�ا، 
والدولي في الشأن العراقیة ودور المیلیشیات الطائفیة المسلحة السالح الم�ن�ف�ل�ت ف�ي 

  لثم سیادة العراق واستقاللھ وقراراتھ السیادیة.
لھذه الصحیفة الدیمقراطیة والتقدمیة التي تحمل ھّم اإلنس�ان ال�ع�راق�ي وھ�م ال�وط�ن  

الجمیل، بالد وادي الرافدین میزوبوتامیا وت�راث�ھ وت�اری�خ�ھ ال�م�دی�د، اھ�دي ت�ح�ی�ات�ي 
وتمنیاتي العطرة وأرجو لھا في ذكرى م�ی�الدھ�ا الس�ادس عش�ر ال�م�زی�د م�ن ال�ت�ق�دم 
واالستمراریة ودعم الكتاب والكاتبات بمساھماتھم المتمیزة ل�ھ�ا وك�ذل�ك دع�م ال�ق�راء 

 والقارئات. مع خالص الود واالعتزاز.
 

أن تكون صحفیا وطنیا نظیفا، فذلك فخر، وان تكون صحف�ی�ا 
وطنیا تحمل اسم بلدك وتجعلھ عنوانا لصحیفتك، في بلد غیر 

 .بلدك، وفي وطن غیر وطنك، فذلك فخر ما بعده فخر
األبناء الغیارى ھم من یرفعون اسم بلدھم عل�ى س�اری�ة م�ن 
اإلعتزاز والفخر یرفرف علمھا ب�زھ�و ع�ال�ی�ا ف�ي فض�اءات 

 .بلدان غیر بلدھم
 .ذلك فخر..كل الفخر

وھذا شأن صحیفة (العراقیة) الصحیفة التي دم�ھ�ا ع�راق�ي، 
وكلم�ت�ھ�ا ع�راق�ی�ة، ص�ادرھ�ا ع�راق�ي، و واردھ�ا ع�راق�ي، 
لصحفي متمرس، وكاتب متمك�ن، وش�اع�ر م�ج�ی�د، ت�ع�اون�ھ 

 .زوجة لھا في الصحافة باع، ولھا في مجالدة الصعاب باع
 

د. موفق ساوا.. ھذا العراق�ي االص�ی�ل، واإلع�الم�ی�ة ھ�ی�ف�اء 
متي، ومعھم ثلة من كتاب العراق وادبائھ وش�ع�رائ�ھ رف�ع�وا 
اسم العراق عالیا في سماء الغربة، وسلطوا األض�واء ع�ل�ى 
ماضیھ الزاھر وحاضره المرتبك، فكانوا مصابیح تنیر دج�ى 
الواقع المر المبتلى بھ عراق الخیر..عراق الراف�دی�ن..ع�راق 

 .حضارات سادت وأضاءت في مجرى التاریخ اإلنساني
مضیئا من قنادیل الص�ح�اف�ة   وتبقى جریدة (العراقیة) قندیال

 .العراقیة الوطنیة الصادحة بوطن حر لشعب ینتظر خالصھ

  16 و ى  
اا  اة ا د 

 
 أ. د. كاظم حبیب

  * أخوكم في المواطنة كاظم 
 من المصح، براندنبورغ

 المانیا -برلین 
   07/10/2020في 

 اا 
 دسا   

 
 
 
 
 
 

 أ. طالل سالم الحدیثي
 كاتب عراقي

 نواعیر حدیثة
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اقول ھكذا وكأني اكلم اختاً لي او صدیقة اعتز ب�ھ�ا وم�ن     
اقول لِك  یعلم ربما مرآة غرفتي، التي انثر امامھا حروفي ...

مبارك لنا عامِك السادس عشر، خ�م�س�ة عش�ر ع�ام�اً وان�ِت 
تمنح�ی�ن م�ح�ب�ی�ِك ن�وًرا ل�م�ا   تنشرین نور األبداع الوھاج ...

 یكتبون
 ... تنشرین الحب والسالم والبھجة.

 ھا أنِت ذا تطفأین شمعتِك السادسة عشر...
 لتنثري لنا سحرك وتغمرینا بعطفِك وكأنك اٌم حنون..

مبارك لنا بكم اسرتي ...  اقول وفي یومنا ھذا الجمیل والعظیم
 العزیزة اسرة (العراقیة األسترالیة).

ال��ى ال��م��خ��رج ال��دك��ت��ور م��وف��ق س��اوا، األب ال��ع��ط��وف 
الیك استاذي العزیز یا من بذلت ج�ھ�ًدا وق�دم�ت ل�ن�ا  المعطاء

اخذت ب�ح�روف�ن�ا ون�ث�رت�ھ�ا ع�ل�ى رؤى ومس�م�ع   احسانـًا ...
قص��ص��اً وم��ق��االٍت ونص��وص ن��ث��ٍر وقص��ائ��د ش��ع��ٍر ، ال��ع��ال��م
الى السیدة المثابرة الجمیلة عزیزتي نائب رئ�ی�س  ...واخبار

التحریر (ھیفاء متي) شكًرا بحجم بلدنا الجریح وبعدد النخیل 
 ...الباسقات في بساتین البصرة

ھنئكم بأیق�اد الش�م�ع�ة أُ شكرا لِك ولكل العاملین في الجریدة...
 السادسة عشر.

 ...مبارك لنا ولكم عید میالد جریدتنا المناضلة العزیزة
 .كل عام وأنتم والجریدة بألف خیٍر وعطاٍء ومثابرة

 لكم مني اجمل التھاني والتبریكات العطرة

 
 الشاعرة حنین محمد عیساوي

 العراق -بابل  
   

  و  

  

 األستاذ الدكتور موفق ساوا رئیس تحریر جریدة العراقیة المحترم
 لمناسبة إیقاد جریدة العراقیة الغراء شمعتھا السادسة عشر 

 
ت�ت��ق��دم ال��ل��ج�ن��ة ال�ت��ن��س�ی��ق��ی�ة ل��ل�ت��ی��ار ال��دی��م�ق��راط��ي ال��ع��راق�ي ف��ي 

نیابة عن اعضاء الھیأة العامة في التیار ب�أح�ر ال�ت�ھ�ان�ي  استرالیا 
واجمل التبریكات لكم ومن خالل�ك�م ل�ك�ادر ھ�ی�أة ت�ح�ری�ر ج�ری�دت�ن�ا 

الصوت الحر والمعبر عن كل العراقیین ف�ي ال�داخ�ل وف�ي   العراقیة
بالد المھاجر لنوقد جمیعا الشمع�ة الس�ادس�ة عش�ر ب�ال�ت�زام�ن م�ع 
مرور الذكرى السنویة األولى إلنتفاضة شعبنا التشرینیة ،وما ج�اء 
ھذا اإلحتفال إال تتویجاً ل�ل�س�ن�وات الس�اب�ق�ة م�ن ال�ع�م�ل ال�م�ض�ن�ي 
والمتواصل في سبیل اعالء الكلمة الحرة بكل مصداقیة وبعیداً ع�ن 
الطائفیة، حیث تعتبر العراقیة بالفعل جریدة لكل العراقیین بمخت�ل�ف 
اطیافھم وإنتماءتھم الفكریة والقومیة.كل التقدیر واإلح�ت�رام ل�ك�ادر 
العراقیة لتواصلھ معنا وف�ي اص�ع�ب ال�ظ�روف الص�ح�ی�ة ل�ج�ائ�ح�ة 

 مزیداً من النجاح والتقدم... كورونا التي یمر بھا العالم اجمع.
 

 اللجنة التنسیقیة 
  للتیار الدیمقراطي العراقي في استرالیا

  

 
  

 
 

 الدكتور موفق ساوا رئیس تحریر صحیفة العراقیة المحترم
لمناسبة الذكرى السادسة عشر إلنطالقة جریدة العراقیة الغراء نتق�دم 
بأحر التھاني لكم ومن خاللكم إلى جمیع العاملین مت�م�ن�ی�ن ل�ل�ع�راق�ی�ة 

 المزید من اإلنجازات والنجاح. 
لقد كانت العراقیة والزالت من الصحف المتقدمة التي تعمل ب�ج�د م�ن 
أجل قضایا الشعب العراقي وتتابع ما یحصل من تطورات ف�ي ال�وط�ن 
األم العراق كما إنھا أصبحت منبراً لكل اآلراء واألفكار وفي مق�دم�ت�ھ�ا 

 الفكر الدیمقراطي.
تحیاتنا ونشُد على أیادیكم ونثمن جھودكم من أجل أن تبقى ال�ع�راق�ی�ة 

 شمعة مضیئة دائماً وكل عام والعراقیة وأنتم وأسرة التحریر بخیر . 
 

 أسترالیا -منظمة الحزب الشیوعي العراقي 
05-10-2020 

 

 

الى زمیلي ال�راق�ي دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا 
رئ��ی��س ت��ح��ری��ر ال��ج��ری��دة ال��ع��راق��ی��ة 

 االسترالیة الغراء المحترم
 
 

 العراقحسن نصراوي/ 
 
س�ن�وات  6جریدتي الغراء، الجریدة العراقیة االسترالیة ... معكم انا م�ن�ذ   

اكتب و وجدت قیمة ورقي الجرید العابرة لالثنیة والط�ائ�ف�ی�ة وال�ع�ن�ص�ری�ة 
 والمذھبیة. یقودھا رجل یعي معنى المسؤلیة المھنیة.

 صادق الفكر والكلمة. جامع لالقالم الواعیة النیرة الممیزة.
الشكر الموصول للجھ�ود ال�م�م�ی�زة،  فخور انا بجریدتي الغراء... واقدم لھا

رغم أن جمیع كلمات الشكر ال توفیكم ولو جزًءا بسیطاً م�ن ح�ق�ك�م، وذل�ك 
تقدیراً لعطائكم الدائم والمستمر في سبیل رفعة الكلمة، والس�ی�ر ب�ھ�ا ن�ح�و 
فناء الرقي واالبداع وأتمن�ى ل�ك�م م�زی�داً م�ن اإلب�داع ال�م�وص�ول وال�رق�ي 
واالزدھار الدائم كل كلمات الثناء تصمت خجالً أمام م�ا ت�ق�دم�وه م�ن ُج�ھ�ٍد 
متمیز وعمٍل دؤوب الجل بث روح الوعي المجتمعي ... وخاصة مایقوم ب�ھ 
زمیلي وصدیقي االنیق شخصا وفكرا الفنان القدیر د. موفق س�اوا ص�اح�ب 

 االمتیاز رئیس التحریر. 
فشكراً لكم جزیالً، مع كل كلمات الحب والوفاء. وأتمنى لكم االستمرار أكث�ر 
فأكثر لتحقیق جمیع األھداف والوصول ألعلى المراتب المتمی�زة ف�ي ع�ال�م 

 الصحافة. 
...أرفع لكم جمیعاً أج�م�ل ب�اق�ات  دمتم منبرا حرا ابیا سامقا للكلمة المسؤلة

  الحب والثناء والشكر
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في البدأ أتقدم بأحر التھاني والتبریكات إلى ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا   
رئیس تحریر صحیفة العراقیة الغراء ومن خاللھ إلى ھی�أة ال�ت�ح�ری�ر 
وإلى جمیع كتابھا األعزاء، بمناسبة مرور خمسة عش�ر ع�ام�اً ع�ل�ى 
میالد وإنطالقة الجریدة في أسترالیا.الیوم ن�ح�ت�ف�ل ب�إی�ق�اد ش�م�ع�ت�ھ�ا 
الجدیدة السادسة عشر مع المحبة واإلع�ت�زاز وال�ت�ق�دی�ر.إس�ت�ط�اع�ت 
(العراقیة) أن تقطع مشواراً في م�ج�ال الص�ح�اف�ة ال�م�غ�ت�رب�ة خ�ارج 
الوطن األم، بالرغم من الصعوبات والتحدیات التي واجھتھا إال إن�ھ�ا 
نجحت في التغلب علیھا وأن تضع أساساً لمنھجھا الم�ل�ت�زم ب�ق�ض�ای�ا 
شعبنا العراقي ومواكبة أخبارالوطن وال�م�ش�ارك�ة م�ع�ھ ف�ي ال�ھ�م�وم 
وال��ظ��روف ال��م��ع��ق��دة والص��ع��ب��ة فض��الً ع��ن أخ��ب��ار وط��ن��ن��ا ال��ث��ان��ي 

جائحة كورون�ا ال�ت�ي ش�ل�ت ال�ح�ی�اة  أسترالیا،ومن التحدیات البارزة 
االجتماعیة واإلقتصادیة باإلضافة إلى خط�ورة ال�وب�اء ص�ح�ی�اً ال�ذي 
تسبب في وفاة أكثر من ملیون إنسان في جمیع أنحاء العالم وإص�اب�ة 
المالیین من البشر بالمرض، ولكن (العراقیة) إستطاعت اإلس�ت�م�رار 
والتواصل مع القراء سواء على المط�ب�وع ال�ورق�ي أو ع�ل�ى ش�ب�ك�ة 

وھ�ذا دل�ل ع�ل�ى ح�رص ھ�ی�ئ�ة ال�ت�ح�ری�ر وع�زم�ھ�ا ع�ل�ى   اإلنت�رن�ت
التواصل.لقد نجحت الع�راق�ی�ة ب�أن ت�ك�ون م�ن�ب�راً ح�راً ل�ك�ل ال�ك�ت�اب 
العراقیین سواء من داخل العراق أو خارجھ وتفتح أبوابھا للمبدع�ی�ن 
في الشعر والقصة والمسرح وتتابع األخبار العامة،العلمی�ة واألدب�ی�ة 
وفي مقدمتھا األخبار السیاسیة كما ك�ان�ت ن�اف�ذة ل�ت�غ�ط�ی�ة نش�اط�ات 
الجالیة العراقیة المختلفة والمتعددة ولم تألو جھداً من أجل إس�ت�م�رار 
العطاء والعنایة بما یریده القارئ الكریم من مواض�ی�ع ت�خ�ص م�ج�ال 

 المرأة والفنون والریاضة.
ولھذه المناسبة وھي الذكرى السنویة لوالدة ال�ع�راق�ی�ة،ی�ت�ط�ل�ب م�ن 
ھیأة التحریر أن تقیّم عملھا ونتاجھا خالل السنة الماضی�ة وال�ت�ق�ی�ی�م 
یعني اإلشارة إلى اإلیجابیات وتعزیزھا وتط�وی�رھ�ا وك�ذل�ك ال�ت�أش�ی�ر 
على السلبیات والعمل على م�ع�ال�ج�ت�ھ�ا ووض�ع خ�ط�ة ع�م�ل ل�ل�س�ن�ة 

 الجدیدة.
أصبح من المفرح أن تنتشر صح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة ع�ل�ى ن�ط�اق خ�ارج 
أسترالیا وأن تتواصل مع الحدث عال�م�ی�اً وم�ع ال�ك�تّ�الب ال�ع�راق�ی�ی�ن 

 المنتشرین في العالم.
ال�م�ج�ی�دة  2019لقد تزامنت الذكرى السنویة إلنتفاضة تشرین األول 

م���ع ال���ذك���رى الس���ن���وی���ة الس���ادس���ة عش���ر ل���م���ی���الد وإن���ط���الق���ة 
العراقیة والتي والتي غطت أحداثھا منُذ ال�ی�وم األول ونش�ر   الجریدة

أخبارھا الدامیة ومطالیبھا.وفي ھذا الوقت الذي تتوجھ فیھ اإلنتفاضة 
نحو مواصلة النضال من أجل ھزیمة النظام ال�م�ح�اص�ص�ي ال�ط�ائ�ف�ي 
األثني وتحقیق مطالب الجماھیر الشعبیة، فاإلنتفاضة وال�م�ن�ت�ف�ض�ون 
بحاجة إلى الدعم المتعدد ومنھ اإلعالم والصحافة الموجود في داخ�ل 
الوطن وخارجھ والبّد من رفع وتیرة ھذا الدعم واإلل�ت�زام ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر 
نحو توحید الشعب العراقي وإستعادة ھوی�ت�ھ ال�وط�ن�ی�ة وش�خ�ص�ی�ت�ھ 

 النضالیة المعھودة .
 أكرر التھاني متمنیاً للعراقیة التقدم والنجاح دائماً.

اا ااَ ُُ  ادْ ة   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  اء  16
 ح واوا 

 
  صبحي مبارك/ سیدني          

    
 ”اا اا“ 

 
یسرني ویس�ع�دن�ي أن أھ�ن�يء ص�ح�ی�ف�ة 
[العراقیة األسترالیة] ال�غ�راء ب�م�ن�اس�ب�ة 
إطفائھ�ا الش�م�ع�ة الس�ادس�ة عش�رة م�ن 
عمرھا المدید السعید، والعقبى ل�ل�ی�وب�ی�ل 
الفضي بھمة رئیس ت�ح�ری�رھ�ا ال�دك�ت�ور 
م��وف��ق س��اوا ون��ائ��ب رئ��ی��س ال��ت��ح��ری��ر 
األست�اذة ھ�ی�ف�اء م�ت�ي وال�ك�ادر ال�ع�ام�ل 

ولي ف�ی�ض الس�ع�ادة ب�أن�ن�ي أنش�ر  فیھا.
نص��وص��ي ع��ل��ى ص��ف��ح��ات��ھ��ا ال��زاخ��رة 

 باإلبداع والتجدد والتألق.
 

 نضال نجیب موسى
 مالبورن/ استرالیا

 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

   
 ”اا اا“ 

 
م�ذ ع��رف��ت الص��دی�ق م��وف��ق س��اوا    

منتصف س�ب�ع�ی�ن�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي 
توسمت فی�ھ االص�رار ع�ل�ى االب�داع، 
فقد كان مھووًسا بالمسرح وھ�م�وم�ھ، 
فضالً عن كتابتھ لل�ش�ع�ر، ومش�ارك�ت�ھ 
في المھرجانات والملتقیات واألماس�ي 
التي كانت ت�ق�ام ف�ي ح�دائ�ق وق�اع�ات 
األندیة االجتماع�ی�ة آن�ذاك م�ث�ل ن�ادي 
ب��اب��ل االج��ت��م��اع��ي ون��ادي ال��ث��ق��اف��ي 
االثوري ونادي نمرود وجمعیة الثقافة 
السریانیة وغیرھا من عناوین الثق�اف�ة واالب�داع، ومش�ارك�ت�ھ ف�ي 

 كتابة وإخراج العدید من العروض المسرحیة...
ومذ حط الرحال في استرالیا واستقر في مدی�ن�ة س�ی�دن�ي ت�وس�ع�ت 
آفاقھ في مدیات االبداع الشعري والمسرحي والسینمي، وكان الب�د 
من واحة یستریح في ضف�اف�ھ�ا ال�ف�ن�ان�ون واألدب�اء واالع�الم�ی�ون 
والصحفیون... الخ، فكانت الصحیفة التي ولدت م�ن رح�م ذاك�رت�ھ 
(العراقیة االسترالیة) التي شقت طریقـًا غیر سھل للتواجد والتجذر 
كواجھة اعالمیة، فاستقطبت الكثیر من األقالم الرصینة والتي ل�ھ�ا 
مساحتھا المضیئة في المدى االبداعي العراقي وال�ع�رب�ي، ف�ك�ان�ت 

 مسیرة ظافرة لسفینة یقودھا ذلك الربان المتمرس.
تحیة من القلب، وتھنئة من الوجدان ل�ل�ـ� (ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة) 

 عیدھا السادس عشر.
 
 

 ھیثم بھنام بردى
 مالبورن/ استرالیا

05   
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  ة  و زر
 
 
 
 
 

  الروائي والفنان التشكیلي
 عبدالرضا صالح محمد

 
 

بمناسبة اضفاء شمعنھا السادسة عش�ر ات�ق�دم ل�ك�م ب�أح�ر وأج�م�ل ال�ت�ھ�ان�ي   
والتبریكات لھ�ذا الص�رح ال�ث�ق�اف�ي ال�ن�ت�وی�ري اال�ح�داث�وي ج�ری�دة (ل�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة) الغراء بأسمى آیات الحب والوفاء لكم، ولك�ل الش�رف�اء ف�ي ال�ع�ال�م 
الذین یبذلون الغالي والنفیس من اجل اعالء كلمة الحق، وی�ن�ش�رون ال�ك�ل�م�ات 
ورودا وبیانا لتنویر واضاءة العالم بإشعاع�ھ�ا اإلنس�ان�ي واالج�ت�م�اع�ي ل�ك�اف�ة 
مجتمعات الكرة األرضیة، من خ�الل ال�ن�ش�ر ال�ج�م�ی�ل وال�م�ت�اب�ع�ة ال�م�س�ت�م�رة 

 واالھتمام بنتاج المثقف العراقي والعربي.
وال ننسى الدور الكبیر الذي لعبھ ال�ك�ادر ف�ي ب�ی�ان دور ال�م�رأة وال�دف�اع ع�ن 
حقوقھا ومنجزھا الثقافي في العراق، كما وضعت نصب عینیھا كل تمایز طبقي 
او طائفي او عرقي، واتخذت من اھدافھا سمو الكلمة وال�م�ق�ال�ة ف�ي م�واص�ل�ة 
الدعوة إلى التحضر ونبذ كل ما ھو ینم إلى عبودیة ال�ف�رد واس�ت�غ�الل�ھ وس�ل�ب 

 حریتھ.
والیوم وبفضل جھود االدارة والكادر المكافح تم اضافة شمعة متقدة لعام ج�دی�د 
نتمنى ان یكون افضل في انارة الشعور الوطني لبلدنا الحبیب العراق وم�ح�ارب 

 كل ما ھو فاسد یؤثر في سیر عجلة التقدم واالزدھار فیھ.
تحیة كبیرة لألستاذ الدكتور موفق ساوا رئیس تحریر الصحیفة األدیب ال�ق�دی�ر 
الذي تبنى ابداعات الكتاب والفنانیین والعلماء العرب، وتحیة ألس�رة ال�ت�ح�ری�ر 
الموقرین، وفي الختام تقول كل عام وانتم بألف خیر تزدھرون خلف الكوال�ی�س 

إلضاءة ال�ط�ری�ق أم�ام ك�ت�اب ال�ع�راق�ی�ة ب�ك�ل ف�خ�ر ش���م���وع���اً ومص���اب���ی���ح 

 ت وم  ا اة
 
 
 

 ادور روول/ سیدني 
 
 

 
 
 
 

انتھز ھذه المناسبة الخاصة الھنئ جریدتنا العراقیة بایق�اد ش�م�ع�ت�ھ�ا الس�ادس�ة   
عشر وھي ال زالت منبرا وصحوة عراقیة بحتا تقافیة واج�ت�م�اع�ی�ة. م�ن ص�م�ی�م 
القلب یسعدني بھذه المناسبة والتي یصادف عید میالدھا في ن�ف�س الش�ھ�ر ال�ذي 
ولدت فیھ وكالنا من نفس البرج ان اقدم التھاني الى رئ�ی�س ت�ح�ری�رھ�ا ال�دك�ت�ور 
موفق ساوا والسیدة ھیفاء متي وكافة القائمین باصدارھا م�ت�م�ن�ی�ن ل�ھ�م ال�ع�م�ر 

 المدید ودوام الصحة والعافیة.
لي الفخر ان أكون من أوائل المساھمین مع ب�ع�ض ال�ك�ت�اب ف�ي نش�ر ع�دی�د م�ن 
المقاالت جلھا كانت تعالج مشاكل مجتم�ع�ن�ا ف�ي ب�ل�د ال�غ�رب�ة. ل�ق�د ك�ان ال�زم�ی�ل 
والصدیق الصدوق وال زال حافزا ومثابرا "حین یفضي الیك ص�دی�ق�ك ب�م�ا ی�دور 
في نفسھ، ضل قلبك یصغ�ي ال�ى ح�دی�ث ق�ل�ب�ھ، ف�ف�ي الص�داق�ة ت�ن�ب�ع�ث األف�ك�ار 
والرغبات واالماني جمیعا بال الفاظ وتشارك فیھا النفوس وھي تبتھج بال زھو او 
اعجاب."واني واثق مما أقول وأكرر بان الحتمیة المشددة ال�ت�ي ھ�ي م�ن ض�م�ن 
فلسفة واجندة رئیس تحریرھا ھي االستمراریة لیس فقط بعیدھا الس�ادس عش�ر، 

ال�ف�ك�رة ال�ت�ي ك�ان�ت  بل باعیاد طویلة األمد. اود في ھذه المناسبة ان اتطرق الى 
سائدة قبل اكثر من عھد ھل ال زالت على حالھا كما كانت تطلق اعتباطا، ام ای�ق�اد 

 الشمعة السادسة عشر التي تعتبر اقوى دلیل على استمراریتھا ودیمومتھا.
بخطى ثابتة وعزیمة ال تقھر سیري الى االمام ایتھا العراقیة وما احب اسمك ال�ى 
قلبي النھ مقرونا باسم بلدي الحبیب مرفوعة الراس وتتحفینا بالمقاالت لمحررین 
ذوي األفكار النیرة ونحن بدورنا سالكین دربك وسوف لن نتخلى عنك مھم�ا ب�ل�غ 

 القصر من عمرنا.

 كل یوم وكل اسبوع وكل شھر وكل سنة 
    بألف خیر " العراقیة االسترالیة" و

 

 
 

بكثیر من ال�ف�خ�ر واالع�ت�زاز وب�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ح�ب   
 ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة""یسعدني أن أھنئ جری�دة 

بعیدھا السعید.. ھذا الع�ی�د ال�ذي ھ�و ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة 
عیدین,عید ختم الس�ن�ة ال�خ�امس�ة عش�ر م�رت م�ن 
خاللھ سنوات من ال�ع�ط�اء ال�الم�ت�ن�اھ�ي م�ن األدب 
والفن والشع�ر وال�م�س�رح واالق�ت�ص�اد والس�ی�اس�ة, 

 اختزل ملحمة من الجھد والمكابدة   عید
و الحرص من أجل أن تواصل الج�ری�دة 

وع��ی��د اف��ت��ت��اح   الص��دور وال��ن��ش��ر
الس��ن��ة الس��ادس��ة عش��ر ال��ت��ي 

برئاسة ال�دك�ت�ور   تقتحمھا الجریدة
موفق ساوا وب�اق�ي ال�ف�ری�ق ال�ع�ام�ل 

معھ بكثیر م�ن االص�رار وال�ج�ھ�د واالم�ل 
ألجل ن�ت�اج ص�ح�ف�ي م�ت�م�ی�ز وم�ت�ن�وع 
ی��ح��دوه االم��ل ن��ح��و فض��اءات أخ��رى 

م�ت�ف�ائ�ل ل�ع�وال�م   وت�ط�ل�ع  للنشر وال�ت�وزی�ع
 . أخرى من الكتابة الصحفیة واالدبیة و الفنیة

لقد برھنت الجریدة وبمرور الوقت ومع بزوغ ك�ل 
عدد جدید على التزامھا بالھم الوطني وعبرت ف�ي 
كل ح�ی�ن ع�ن ھ�واج�س الس�ی�اس�ة ل�دى االوط�ان 

العربیة واصطفت لجانب م�ط�ال�ب وت�ط�ل�ع�ات ھ�ات�ھ 
الشعوب نحو ح�ی�اة افض�ل ن�ح�و ك�ث�ی�ر م�ن ال�ع�دل 

 والكرامة الوطنیة والعیش الكریم الذي تستحقھ.
كما دأبت الج�ری�دة ع�ل�ى نش�ر ال�م�ح�اوالت االدب�ی�ة 
والشعریة والمسرحیة فساھمت بذلك ف�ي ال�ت�ع�ری�ف 
بكثیر من األقالم المتم�ی�زة ل�ل�ق�ارئ ال�ع�رب�ي. ن�أم�ل 
وبمناسبة ھذین العیدین أن تمضي الجریدة العراقی�ة 
االسترالیة قدما في اثراء الساحة االدبیة وفي ت�ب�ن�ي 
قضایا الوطنیة وحق الشعوب في ت�ق�ری�ر مص�ی�رھ�ا 
بعیدا عن دیكاتوریة ال�داخ�ل وب�ع�ی�دا ع�ن ام�الءات 

 . الخارج

یسعدني بھذه المناسبة وأنا احد المنضوی�ن ل�ف�ری�ق 
كتابكم وصحافییكم ومحللیكم وادباءكم ومسرحیی�ك�م 
أن أح��ي ف��ی��ك��م روح ال��ع��ط��اء وح��الوة ال��ع��م��ل 

وآمل ان تواصل الجریدة في ت�م�ث�ی�ل الص�وت   معكم
العربي خارج البالد وداخل ال�ب�الد وآم�ل ف�ي ن�ف�س 

ان ـ�الوقت أن تتوفر الفرصة كي نلتقي معكم في م�ك�
و زمان ما حت�ى ن�ح�ت�ف�ل وای�اك�م ب�ھ�ذا ال�ع�ی�د الن�ھ 

ك�م�ا ت�ق�ول   لالس�ف ی�أت�ي م�رة واح�دة ف�ي الس�ن�ة
لالسف ان عید المیالد یأتي م�رة  "االغنیة الروسیة
 " واحدة في السنة

 ... ا ا 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الحمید الصغیر/تونس 

 

 الناقد والروائي

 داود سلمان الشویلي
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الف تحیة اعجاب لجھودكم االعالمیة والثقافیة المم�ی�زة ال�ت�ي ت�رب�ط ال�ع�راق ب�ال�ع�ال�م ع�ب�ر 
 ... بالكلمة الصادقة والمشرفة للضمیر االنساني اینما حل وارتحل.المحیطات والحدود

 

 أ. د. عقیل مھدي/ العراق
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

وال�ن�ج�اح   الحاره ل�ك م�ت�م�ن�ی�ا ل�ح�ض�رت�ك ال�ت�وف�ی�ق  ساوا تحیاتي  موفق  الصدیق الدكتور
 واالخاء.  والتقدم  تبذلھا من اجل السالم  جھودك التي  في

 

 د. زھیر الباتي/ العراق

16 ا ا .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالد مھدي الشمري/ العراق
 
عام مكلل بالویالت یمر على العام، شھدت ب�ل�دان ال�ع�ال�م  

اح�داث س��اخ��ن��ة خ��الل ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ی��ة ب��ی��ن ت��وت��رات 
واحتجاجات وحروب وكوارث طبی�ع�ی�ة واخ�رھ�ا ك�ورون�ا 
التي اجھزت على مفاصل الحیاة بأكملھ�ا ل�ت�ك�ون ال�ق�ش�ة 

 التي قصمت ظھر البعیر.
"العراقیة االسترالیة" بإدارتھا والتي تصدر من س�دن�ي/ 
استرالیا واحدة من الصحف التي تساند وتأزر الكتاب ف�ي 
جمیع انحاء العالم وھي المالذ للكثی�ر م�ن االق�الم وال�ت�ي 
عملت ومازالت تعمل بال مقابل اق�ف ل�ھ�ا ب�اح�ت�رام وال�ى 
ھیئة التحریر كونھا مستمرة بالعمل رغ�م م�ا ی�ح�دث ف�ي 
العالم من كساد اقتصادي ومالي كذلك توقف الحركة تماما 
وغلق جمیع منافذ ال�ط�ب�ع وال�ت�وزی�ع ن�ق�ف م�ع�ك�م ع�ل�ى 
اصدارات العراقیة التي تتنوع عبر صفحاتھا وكتابھا وھم 
من جمیع القومیات والمذاھب واالجناس عربیا واجنبیا ال 

 تمیز بین شخصا واخر. 
بكل جدارة وتفوق لنحتفل معھم  16العراقیة عامھا   تكمل

كوننا بالتماس مع ادارتھا واخص بالذكر رئیس تحریرھ�ا 
الدكتور موفق ساوا الذي یقدم خدمات ال نجدھا اال ن�ادرا 
او ینفرد بھا حیث تصل الصحیفة على البرید وكذلك عل�ى 
الماسنجر الفیس بوك كل اربعاء والكل شخص یكت�ب ف�ي 
صفحاتھا ویتواصل مع كتابھا باست�م�رار م�ا ان ی�ت�خ�ل�ف 
منھم احد عن عدد او اكثر اال وق�د اتص�ل ب�ھ یس�ال ع�ن 

وصول ال�م�واد ال�ى   السبب ویقدم ما یستطیع من تسھیل
 . الصحیفة

العمل الصحفي والعمل في الصحف لیس ب�األم�ر ال�ھ�ی�ی�ن 
ابدا بین تصمیم واخراج وتحضیر وج�م�ع ال�م�واد وك�ذل�ك 
تدقیق ثم تحول الى الطبع ھذه ال�ع�م�ل�ی�ة ال ت�ت�م ب�ی�وم او 
اسبوع وخاصة اذا كانت عدد الصفحات كثیرة. عم�ل�ت ال 
كثر من سنتین في مجلة صدى القیثارة الش�ھ�ری�ة وخ�الل 
الشھر نجمع المواد وندققھا ونف�رزھ�ا حس�ب الص�ف�ح�ات 
العمل مرھق ومتواصل لساعات متأخرة من اللیل لت�ق�دی�م 
مجلة ومواد تنال القبول وعدم الوقوع في االخطاء وب�ك�ل 
االحول لو كان ھذا العمل مقابل المادة اكید سوف یخت�ل�ف 
عنھ اذا كان تطوعا او ح�ب�ا ب�ال�ع�م�ل الص�ح�ف�ي وھ�ذا م�ا 

 . وجدناه في شخص الدكتور موفق
نبارك ال ن�ف�س�ن�ا ول�الح�ب�ة ال�ك�ت�اب ج�م�ی�ع�ا ك�ذل�ك اس�رة 
الصحیفة منبر المثقفین حول الع�ال�م داع�ی�ن ال�ب�اري ع�ز 
وج��ل ب��ت��س��دی��د ل��ل��ص��ح��ی��ف��ة وادارت��ھ��ا وال��ى ن��ج��اح��ات 

 واعوام مكللة بالتمیز واالبداع.  قادمة

 

 ... اا 
 وا اد

 
 عصام سامي ناجي/ مصر

  
یسعدني أن أقدم التھاني لجریداتنا الغراء جریدة العراقیة االسترالیة وھي تحتفل بذك�ري ت�أس�ی�س�ھ�ا 
كمنبر إعالمي حر فتح الباب أمام الكتاب واألدباء لیدلوا بدلوھم ویثرون الحیاة الثقافیة بإبداع�ات�ھ�م، 
و"العراقیة" في حقیقة األمر منذ نشأتھا وھي تؤمن بحریة االخت�الف وال�رأي وال�رأي األخ�ر، ف�ال 

ف�ي  تفرض قیودا علي كتابھا وتفتح نوافذھا أمام جمیع الطیف السیاسي األیدی�ول�وج�ی�ات ال�ف�ك�ری�ة 
الوطن العربي، فتجد كتابھا خلیط عجیب من المرجعیات، فاللبرالي یكتب بجوار الیس�اري وال�ق�وم�ي 
وغیر ذلك. وعلي المستوي الشخصي ومنذ التحاقي بكتیبة العراقیة، لم تمنع ل�ي م�ادة ول�م ی�ف�رض 
عليَّ قیدا، وأنا لست استثناء في ھذا وإنما ھذا یس�ري ع�ل�ي ج�م�ی�ع ال�زم�الء، ف�ك�ل الش�ك�ر إلدارة 
الجریدة الموقرة وعلي رأسھا الدكتور موفق ساوا الذى ت�ح�م�ل وم�ازال ی�ت�ح�م�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن أج�ل 

الص�ح�ف   استمرار ھذا الصرح الكبیر وتطویره بشكل مستمرا ھذا في الوقت الذى نج�د ف�ی�ھ ب�ع�ض
 الورقیة الكبرى في العالم تتوقف عن الصدور ألسباب كثیرة. 

و"العراقیة" لیست مجرد جریدة بل ھي متنفس وحلم تحقق ومازال یتطور وینمو ب�رغ�م ال�ع�راق�ی�ل 
ال�ت�ي  15والمصاعب التي تواجھھا والتي تغلبت علیھ الجریدة واستم�رت ط�ی�ل�ة ھ�ذه األع�وام الـ� 

 مضت، وأن شاء هللا تستمر أعواما مدیدة
نحن في ھذه الظروف العصیبة التى یمر بھا الوطن العربي مازلنا نراھن علي ال�ث�ق�اف�ة وال�ف�ك�ر ف�ي 

ضد األفكار الرادیكالیة واالس�ت�ب�داد ال�م�م�ارس ب�ح�ق ال�غ�ال�ب�ی�ة   التغیر ألنھما صمام األمان للمجتمع
 العظمى من الشعوب.

والثقافة لیست من الرفاھیات أو األشیاء الھامشیة لألمم والشعوب بل ھي عام�ل م�ھ�م م�ن ع�وام�ل 
التقدم والنھضة وبدونھا یفقد المجتمع الكثیر ویصبح بدون ركائز وقوائم یستند علیھ�ا ف�ي مس�ی�رة 

   نھضتھ وتقدمھ، وھذا لیس انحیازا ولكنھ واقع أكدتھ التجارب التاریخیة.
مرة ثانیة نحي ھذا الصرح العمالق الممثل في جریدتنا الغراء جریدة العراقیة االسترالیة، ف�ك�ل ع�ام 
وھیئة تحریرھا في تقدم وتألق وازدھار، وتحیة خاصة لصدیقي المبدع الدكتور موفق ساوا ال�رج�ل 
المثقف صاحب القیم في ھذا الزمان الصعب الذى باتت تسیطر علیھ المادة وكل شيء لیس ذو قی�م�ة 

 الذین لوثوا حیاتنا وجعلوھا ال تطاق.  حقیقیة ھذا الزمن المتخم بالمسوخ

 دسا   اا اا  

 
 د. خالد أحمد اغباریھ/ فلسطین

 

عندما تبلغ أي صحیفة ھذا العمر، وخاصة عندما ت�ك�ون م�ل�م�ة ف�ي 
جمیع المجاالت، من سیاسة واجتماعیات وث�ق�اف�ة م�ن ادب وش�ع�ر 
ومتابعة الریاضة، وال تنسى ھموم الناس جمیعا، وتعط�ي ال�م�ن�ص�ة 
لمن یھمھم األمر في جمیع ما یُ�ن�ش�ر م�ن ع�ل�ى ص�ف�ح�ات�ھ�ا، ف�ك�ن 

یقین أن الصحیفة وصلت إلى الموقع الذي یرنوه الج�م�ی�ع، وھ�و م�وق�ع ال�ری�ادة ف�ي ق�ی�ادة   على
 . الصحافة الرابعة ونشر ما یھم المجتمع اجمع في جمیع أمورھم الحیاتیة

وھذه فرصة لنا لنجدد العھد للعراقیة على المتابعة الراقیة، ونرجو لھا في إیقاظ شمعتھا الس�ادس�ة 
عشر التقدم والنجاح، تحت مظلة وكنف رئیس التحری�ر ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا وإدارة ال�ع�راق�ی�ة 

 . االسترالیة وجمیع كتابھا راجین لھا التقدم والنجاح والریادة في تأسیس قواعد الصحافة الراقیة
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  "اا اة "ا 
 ت اا وا وا وال وااع

 
 كریم عبدهللا/ بغداد 
 
 

وی�ب��ق��ى ھ��ذا الص��رح ش��ام��خ��اً ی��ت��ألأل ف��ي س��م��اء 
األنسانیّة والص�وت ال�م�ع�بّ�ر ع�ن م�ع�ن�ى ال�ع�دال�ة 
وال�دف�اع ع�ن ال�ح�ّری�ة ف��ي ك�ّل م�ك��ان م�ن خ��الل 
مواقفھا ال�م�ش�ّرف�ة دوم�اً وال�وق�وف ض�د س�ل�ط�ة 

  ،الظالم والطغیان
فلقد وجدنا صوتھا عالیاً ومؤثّراً ع�ل�ى الس�اح�ة ال�ع�راق�یّ�ة وخ�اص�ة دع�ھ�م�ا 
األعالمي المستمر لثورة تشرین المباركة، فما زالت وستبقى الص�وت ال�ن�ق�ّي 

 الباحثة عن الحریّة.  لكّل ھذه الجماھیر المنتفضة
أنّھا الصوت المؤثّر والفّعال في الدعوة الى السالم والتع�ای�ش الس�ل�م�ي ب�ی�ن  

ابناء الوطن الواحد ونبذ الخالفات واأللتفات صفّا واح�داً ت�ح�ت رای�ة ال�ع�راق 
لطرد الظلمة ورجال الخیانة واللصوص، أنّھا صوت المحبة الذي أفتقدناه منذ 
زمن طویل ، المحبة التي زرع بدیالً عنھا الخونة كراھیة وبغضاء بین اب�ن�اء 
الشعب الواحد، فھا ھي تعود بینا إلى التآلف والتكاتف من جدید، أنّھا الحدیقة 
الغنّاء بالجمال الكثیر، الجمال الذي تحاول زراعتھ من جدید في الن�ف�وس ك�ي 
ینتصر على ھذا الخراب المنتشر ف�وق س�ط�ح األرض، ن�ع�م، أنّ�ھ�ا ال�روض�ة 
الغنّاء الزاخرة باالبداع الحقیقي والجمیل، فھي سبیلنا الوحی�د ل�ن�ش�ر األب�داع 
والوقوف مع المبدعین وأسنادھم وتشجیعھم في رسالتھم العظیمة.... م�ب�ارك 
لنا جمیعا ھذا الصرح الرائع والجمیل، مبارك لألخ العزیز دكتور موفق س�اوا 
ھذا التألق والنجاح، مبارك لكل َمْن ی�ب�ذل وب�ذل ج�ھ�داً م�ن أج�ل أن�ج�اح ھ�ذا 
الصرح العظیم .. تمنیاتي للجریدتنا الغّراء وراعیھا النبیل كل الخی�ر وال�ت�ق�دم 

 واألزدھار.

 ا  اا اة ا
 روا ا اا  ات

  
 

 عادل حبھ
 

بعد ان اغلق حكام العراق كل السبل 
ام��ام ال��م��ب��دع��ی��ن ال��ع��راق��ی��ی��ن ف��ي 
وط��ن��ھ��م، ول��ذا ب��ادر الص��ح��ف��ی��ون 
والص��ح��ف��ی��ات ال��ع��راق��ی��ات بش��ق 
الطریق وبصعوبھ لنشر ابداع�ات�ھ�م 
الص��ح��ف��ی��ھ ف��ي الش��ت��ات ال��واس��ع 
للعراقی�ی�ن م�ن ال�والی�ات ال�م�ت�ح�ده 
مرورا بكل القارات وصوال الى استرالیا بعیدا عن وطنھم ال�ع�زی�ز، ك�م�ا 
نالت وساءل التواصل االجتماعي مانامت من ابداعات الصحافھ العراقیھ 
وغذا الكثیر منھم مما عاش في الشتات�الص�ح�ف ال�ع�راق�ی�ھ ب�ع�د ان�ھ�ی�ار 
النظام الدیكتاتوري وحتى العدید من الصحف العربي كانعكاس ما تم�ت�از 
بھ الصحافھ العراقیھ من خزین واعالم بارزه، في العید الس�ادس عش�ر 
العراقیھ االسترالیھ نعبر عن صمیم امنی�ات�ن�ا ب�ال�ن�ج�اح واالب�داع ال�دای�م 
لتضیف لمسات خیره ومبدعھ للصحافھ العراقیھ وت�دع�م ج�ھ�و الش�ع�ب 
العراقي على طریق بناء بالد النھرین والجبل ورفاه شعبھ وتاخي ال�وان 

 اطیافھ الخیره، كل عام وانتم بالف خیر. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  دى ا   
 

 رافق العقابي/ سیدني
 

ونحن نحتفل م�ع�ا ب�ال�ذك�رى الس�ادس�ة عش�ر  
على ت�أس�ی�س ص�ح�ی�ف�ت�ن�ا ال�راق�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 

االعالمي الكبیر الذي جم�ع   االسترالیة صرحنا
ووح��د ك��ل ال��ع��راق��ی��ی���ن ف��ي م��غ��ت��رب��ھ���م 

البد لنا ھنا ان نشید بالدعم الك�ب�ی�ر   االسترالي
قدمتھ ھذه الصحیفة لث�وار تش�ری�ن م�ن   الذي

اجل ابراز مط�ال�ب�ھ�م وان�ج�اح ث�ورت�ھ�م ف�م�ن�ذ 
وال�ى  2019في شھر تشرین االول من عام   انطالق انتفاضة الحق ضد الباطل

یوم�ن�ا ھ�ذا والص�ح�ی�ف�ة ت�وظ�ف ك�ل ق�درات�ھ�ا االع�الم�ی�ة م�ن اج�ل ان�ت�ص�ار 
وتحقیق مطالبھا فھي نش�رت وم�ات�زال ت�ن�ش�ر ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ق�االت   الثورة

المناصرة لھذه الثورة الفتیة ولم ولن تتوقف عن دعم وت�ح�ش�ی�د واس�ت�ن�ھ�اض 
الجماھیر العراقیة التي تطالب بحقوقھا وحقوق جمیع المظلومین من اجل دح�ر 
السراق الذین تالعبوا واستھانوا بقدرات الشعب الع�راق�ي ون�ح�ن ھ�ن�ا ع�ن�دم�ا 

ف�ي   نذكر صحیفة العراقیة االسترالیة اكید سوف نذكر من عمل وجاھد وك�اف�ح
سبیل ان تبقى شمعة ھذه الصحیفة متوقدة ل�ت�ن�ی�ر ط�ری�ق ال�ح�ق ض�د ال�ب�اط�ل 
فالدكتور موفق ساوا مؤسس ھذه الصحیفة افنى عمره وص�ح�ت�ھ م�ن اج�ل ان 
تبقى العراقیة االسترالیة في النور دائما ففي احلك الظروف ل�م یس�م�ح ل�ھ�ا ان 
تكون في الظل وخصوصا بعد انحسار الصحافة ال�ورق�ی�ة وك�ل�ن�ا الح�ظ ت�وق�ف 

ال�ع�راق�ی�ة   الصحف ع�ن الص�دور ب�ع�د ت�ف�ش�ي ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا ول�ك�ن  مئات
ومن الجدیر بالذكر ھن�ا   تنیر طریق الحق  من اجل ان  االسترالیة بقیت صامدة

ان د. ساوا تعرض الى ضغ�وط�ات ع�دی�دة وص�ل�ت ال�ى ال�ت�ھ�دی�د ب�ال�ق�ت�ل م�ن 
ایقاف نشر الصحیفة وتغییر مسارھا الص�ح�ف�ي ال�ذي خ�ط�ھ ل�ھ�ا ول�ك�ن�ھ   اجل

وبكل بطولة ان یصمد ام�ام ك�ل ال�ت�ھ�دی�دات ال�ج�ب�ان�ة ال�ت�ي ارع�ب�ھ�ا   استطاع
ال�ع�راق   وی�ھ�ت�ف ب�ح�ب  واعماھا نور ھ�ذه الص�ح�ی�ف�ة ال�ذي ی�ن�ط�ق ب�ال�ح�ق

فالف تحیة لصرحنا ومالذنا االعالمي العراقیة االسترالیة ف�ي ی�وم   والعراقیین
تاسیسھا وتحی�ة ال�ى ج�م�ی�ع ال�ج�ن�ود ال�م�ج�ھ�ول�ی�ن ال�ذی�ن ك�ان�وا خ�ل�ف ھ�ذا 

واخص بالذكر ھنا د. موفق ساوا والسیدة ھیفاء متي فكل ع�ام وان�ت�م    النجاح
 ونحن والعراقیة االسترالیة بالف خیر.

 

  "اا اا   وا وادب"

  د. دنیا علي الحسني / العراق
 

بمناسبة الذكرى الس�ادس�ة عش�ر ع�ل�ى ت�أس�ی�س 
الجریدة العراقیة األسترالیة، ھذا الصرح العراق�ي 
الشامخ والمنبر الثقافي المنیر ال�ذي ی�ج�م�ع ب�ی�ن 
األخبار الثقافیة والف�ن�ی�ة واألدب�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
عامة، یشكل مزیجاً من المتعة والوقائع الدالة في 
مستج�دات األح�داث ف�ي ال�ع�راق ح�ی�ث ت�خ�ت�ص�ر 
الزمان والمكان واألشخاص، لتكون جسراً مباشر 
ی���رب���ط ب���ی���ن م���ث���ق���ف���ي ال���ع���راق وال���وط���ن 

وأسترالیا، والتي ت�ع�ن�ى ب�ال�م�ث�ق�ف ال�ذي   العربي
یرید أن یلتحم مع الثقافة العال�م�ی�ة، ح�ی�ث ت�ن�ش�ر 
على صفحاتھا األفكار االنسانیة السامیة بأبعد من 

مكانھا المحلي ف�ي م�دی�ن�ة س�ی�دن�ي ح�ی�ث تس�ت�ض�ی�ف الض�ی�وف ع�ل�ى ص�ف�ح�ات�ھ�ا م�ن 
واألدباء والمفكرین من جمیع أنحاء العالم وھو أمر باھر وشیق بتلك ال�ل�ق�اءات   الفنانین

المثیرة والممتعة ، بذلك حققت جماھیریة وشعبیة ھائلة بسرعة خی�ال�ی�ة، وم�ن ال�ج�دی�ر 
بالذكر لإلنجازات القیمة و الرائعة التي حققھا مؤسس ورئیس تحریر الجریدة ال�ع�راق�ی�ة 

ھ�و م�ن الش�خ�ص�ی�ات   واإلعالمي ال�الم�ع  األسترالیة " د. موفق ساوا" الفنان العراقي
ال�ع�راق ب�ان�ج�ازات�ھ�م وتض�ح�ی�ات�ھ�م ف�ي مس�ی�رت�ھ�م   المؤثرة والمبدعة التي یفتخر بھ�م

ونُشید بھؤالء المبدعون ھم الصناع ال�ح�ق�ی�ق�ی�ون ل�ل�ح�رك�ة   واإلنسانیة الحافلة  الثقافیة
الثقافیة والفنیة واألدبیة ووجودھم یمثل دعامة رئی�س�ی�ة ل�ل�ص�ح�اف�ة واالع�الم ال�ع�راق�ي 

ویجب أن نقف إحتراماً واجالالً لھم وأن نتوقف عند ت�ج�رب�ت�ھ�م   المستوى الدولي،  على
ألنھم المشاھیر والنجوم العراقیة الساطعة فوق سماء االبداع في ھذا العالم ل�ذل�ك ن�ج�د، 
د. موفق ساوا یحمل روحاً إبداعیة خالقة في مجال الص�ح�اف�ة واإلع�الم، ال�ت�ي ط�وع�ھ�ا 

ل�ذل�ك س�ت�ب�ق�ى   إلحساسھ العراقي المتدفق الذي ینبع ب�ال�ح�ض�ارة الس�وم�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة
الجریدة العراقیة األسترالیة امتداد حقیقي وال�م�درس�ة ال�ع�راق�ی�ة ، ال�ت�ي ب�دأت ب�أس�م�اء 
كبیرة، لتمدد حتى ھذه السنوات لتضع لھ�ا بص�م�ة إب�داع�ی�ة راق�ی�ة ف�ي نس�ی�ج ال�ث�ق�اف�ة 

 .العالمیة
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  ذى د 

اا اة ا  
  و/العراقاسماعیل خوشنا 

 
ج����ری����دة ال����ع����راق����ی����ة 
األس�ت��رال��ی�ة األس��ب�وع��ی��ة 
جریدة جمعت كل م�ع�ان�ي 
الحیاة على صفحاتھا فق�د 
باتت الش�م�س ت�ح�س�دھ�ا 
ف���ق���د ان���ارت م���ف���ارق 

وحتى أنھا غلب�ت   الطرق
ال��ت��وق��ع��ات ف��ی��م وص��ل��ت 

 .  إلیھ
جریدة ال�ع�راق�ی�ة ج�ری�دة 
ال��م��ج��ت��م��ع ف��ال��ك��ل ف��ی��ھ��ا 
یحظى ب�ال�ل�ق�اء م�ع ذات�ھ 
ومع غیره فال م�ن�اص اال 
الجلوس مع�ھ�ا ف�إن ب�ی�ن 

  . یدیھا مائدة البقاء والسرور
رئیس تحریر الجریدة دكتور موفق س�اوا ی�ع�ج�ز ال�ل�س�ان ع�ن 
وصف جھوده وفضائلھ على الناشر والقارئ وك�ل ذل�ك ی�ظ�ھ�ر 
بوضوح في تنوع أبواب الجریدة التي جعلت الفرد یجد ضالت�ھ�ا 

 ..بین سطور صفحاتھا
أرقى ما في جریدة العراقیة األسترال�ی�ة األس�ب�وع�ی�ة أن ب�اب�ھ�ا 
مفتوح دائما لك�ل غ�ری�ب وم�ع�روف ف�م�ن اول دق�ة ب�اب ت�ج�د 

ف�ك�م�ا ات�ی�ت م�ب�ت�س�م�ا ت�رج�ع س�ع�ی�دا   الجواب بحكم�ة ول�ط�ف
 .ومبتسما، فبیت الجریدة مسكن للجمیع

ست عشرة سنة وجریدة العراقیة تبث الفرح في ال�ح�ی�اة وت�م�د 
الثقافة بلوحات من الجمال والیوم توقد شمعتھا السادسة عشرة 
من تاریخ نضالھ�ا وك�ف�اح�ھ�ا ف�ي م�ی�دان ال�ث�ق�اف�ة.... ك�ل ع�ام 

  .وجریدتنا الراقیة و نور أقالمھا و رؤیة قرائھا بخیر ونجاح

!!ّو ّوا ٌوا ما 
 

جریدة ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة 
جریدة ث�ق�اف�ی�ة أدب�ی�ة ت�ج�م�ع 
تحت مظلتھا األق�الم ال�ع�رب�ی�ة 
من ال�ق�دس إل�ى ب�ی�روت إل�ى 
دمش���ق وب���غ���داد وت���ون���س 
والجزائر وال�م�غ�رب وع�م�ان 

 والقاھرة ..الخ
ف���األن���ی���ن واح���ٌد وال���ّدم���ع���ة 

. تمد جس�ورھ�ا ل�ل�ك�ل ..مدویّة
 ...  وتضعھم ف�ي ك�ف ال�ن�ھ�ار
...  أیادیھ�اٍ ت�ل�ت�ح�ف ال�ب�ی�اض

تتجلى أغنیة تتراشق نغمات�ھ�ا 
على شفاه أتعبھا الملح النازل 
من عیون مترعة ب�واك�ي ف�ي 

تس�ج��ل  ..األف�راح واألت�راح .
م��وق��ف��ھ��ا ات��ج��اه م��ا ی��ج��ري 
حولھا، كما ھ�و ف�ي م�ح�اول�ة 

دائمة في ھدم المرفوض و البحث عن ال�ن�م�وذج األم�ث�ل..ت�ب�ش�ر 
.  تحیة تقدیر لرئی�س ال�ت�ح�ری�ر د. م�وف�ق ..األفق بشروق جدید

 ..ساوا ولكل كادر الجریدة ولكل قلم وضع بصمتھ في الجریدة
 
 

 فتاة احمد عید / سوریا

  
نھنئ ونبارك ص�ح�ی�ف�ة 
ال��ع���راق االس��ت���رال���ی���ة 

ع�ام�ا ع�ل�ى  16لمرور 
ت��أس��ی��س��ھ��ا، ودخ��ول��ھ��ا 
عاما جدیدا ب�م�زی�د م�ن 
ال���ع���ط���اء وال���ج���ھ���ود 
المباركة ال�ت�ي ت�ب�ذل�ھ�ا 
أیادي مثابرة ال تكل وال 
ت����ج����زع ف����خ����وری����ن 
بإنجازاتھم الرصینة في خدمة الثقافة واألدب ك�ل ع�ام 
وأنتم بخیر نتمنى دوام النجاح واألرتقاء لھ�ذا الص�رح 

  .. العریق
 

 أألنبار -نور أحمد الدلیمي/ العراق                
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   "اا اا"  
 

 

جریدتنا الّرائع�ة، ك�ّل ع�ام 
وأنِت بخ�ی�ر ب�ك�ّل ط�اق�م�ك 
المتمیّز، الطّاقم الّذي یعمل 
ف����ي ال����خ����ف����اء ب����ج����د 
واستم�راریّ�ة ل�یُ�خ�رَج ل�ن�ا 
نصوصنا ل�ل�ح�ی�اة ب�ع�د أن 

 كانت خلف نوافذ الظّّل.
الجریدة الّتي تنشر الجمال 
وت��ج��ذب ال��ك��تّ��اب م��ن ك��ّل 

أنحاء العالم ال لیحترقوا حولھا ولكن ل�ی�ت�وّھ�ج�وا 
 أكثر ویستمّدوا منھا أنوار شموسھا.

م���ل���ی���ون م���ب���ارك إش���ع���ال ش���م���وع األدب 
م�ب�روك ع�ام�ك  "العراقیّة األسترالیّة"  جریدتنا 

 وإلى األمام دائما. 16ال 
  

  لیلى عامر / الجزائر

 طا  ا ا 
اا اة اا :  

 
 نعیمة عبد الحمید /لیبیا

 

إن المتتبع والقارئ للجریدة العراقیة األسترالیة یجد أنھا تتمیز بس�ع�ی�ھ�ا ال�دائ�م ع�ل�ى أن 
تكون ساحة تنافسیة أدبیة منوعة، فضال على أنھا واح�ة ت�ح�اور وت�ب�ادل أوج�اع ال�وط�ن 
العربي وقضایاه بمختلف أطیافھ وألوانھ وشرائحھ؛ حیث وجدُت في ھذا الصرح اإلعالم�ي 
متنفسا للبوح، وقد طبع علیھ االھتمام ب�أزم�ات ال�وط�ن وھ�ذا ی�ظ�ھ�ر ج�ل�ی�ا ف�ي أع�دادھ�ا 

م ب�م��ا ح�م�ل م�ن مش�اك�ل وھ�م��وم وت�ح�دی�ات، ت�ح�دی�دا ف��ي 2020الص�ادرة ل�ھ�ذا ال�ع�ام 
، وھذا كمثال ال للحصر، األمر الذي یساھم ف�ي رب�ط ب�ن�اء ال�وط�ن 766إلى  753  األعداد

 .الواحد رغم الشتات الراھن
كذلك سعت الصحیفة من خالل صفحاتھا األدبیة ال�م�ن�وع�ة إل�ى ت�ج�س�ی�د ال�ب�ن�اء ال�ف�ك�ري 
واألدبي المتنوع، وھذا نالحظھ في تجدد أسماء ال�ك�تّ�اب ال�ت�ي تض�م أغ�ل�ب أق�ط�ار األم�ة 
العربیة رغم صدورھا في "سدني بأسترالیا"، إال أنھا ضمت ھموم األوطان ومعاناتھا من 
خالل نشرھا لكثیر من األع�م�ال ع�ل�ى اخ�ت�الف مس�ت�وى أق�الم أص�ح�اب�ھ�ا ب�ی�ن ال�ن�اش�ئ 
والمحترف، وھذا ما جعل منھا مدرسة من مدارس األدب یتم الدخ�ول إل�ی�ھ�ا دون ق�ی�د أو 
شرط أو تحدید لمذھب أو اتجاه، فصارت بذلك نواة لملحمة إنسانیة. كما تشكل الص�ح�ی�ف�ة 
سمفونیة عمل معزوفتھا التوازن والتناغم بین األدب وأركان الموضوعات الم�ع�ب�رة ع�ل�ى 
شعور أبناء األمة الواحدة في كل أرجاء العالم بم�ا تس�ك�ن�ھ ف�ی�ھ�م م�ن إحس�اس وان�ت�م�اء 

 .وشفافیة رغم قسوة الظروف ومعاناة بلدانھم
كل من ساھم في إعدادھ�ا م�ن   لھذه الجریدة الثمار التي حصدھا  وال یخفى على أي قارئ

وراء اھتمامھا بجمیع الكتاب وباألخص مساھمتھا الفاعلة في إثراء األدب وإشھار األدباء 
واتساع رقعة إبداعھم، وھذا ساھم في تقارب أفكارھم وبنیتھم األدبیة الف�ك�ری�ة وذل�ك م�ن 
خالل استقبال�ھ�ا م�خ�ت�ل�ف ال�م�واد م�ن دراس�ات ن�ق�دی�ة، وق�راءات إب�داع�ی�ة، وال�م�ق�االت 
والحوارات الفنیة المختلفة، وتتشكل ھذه الصورة في كل األعداد التي تم حص�رھ�ا؛ ف�م�ث�ال 

ص�ف�ح�ة م�ن ص�ف�ح�ات�ھ�ا الـ  18م ف�ردت ال�ج�ری�دة 2020ی�ول�ی�و  29بتاریخ  757العدد 
لألدب بمختلف أنواعھ وتخصصاتھ لكتّاب من مختلف بقاع الع�ال�م وھ�ذا ی�ع�م�م ع�ل�ى   38

باقي األعداد التي تم صدورھا من ثالثة أشھر مع اختالف عدد وری�ق�ات ال�ج�ری�دة ف�ي ك�ل 
 .عدد

 

  
 باقات الیاسمین تلیق بالذكرى

 
 
 

سعد الساعدي  
 العراق

 
 
 

من بین ق�ل�ة م�ن ن�واف�ذ ال�ث�ق�اف�ة واألدب ط�لّ�ت 
ج�ری�دة ال��ع�راق�ی��ة االس�ت��رال�ی�ة وھ�ي ت��ح�ت�ض��ن 
المواھب واألقالم المبدعة عبر فضاءات م�ل�ی�ئ�ة 
بالروح اإلنسانیة متمثلة برئیس التحریر النب�ی�ل 
الزمیل والصدیق المثابر الدكتور م�وف�ق س�اوا، 
والزمیلة الرائعة نائبة رئیس التحری�ر االس�ت�اذة 

 ھیفاء متي.
شكراً للجھود الناصعة وھي ت�ن�ق�ل أب�ھ�ى ص�ور 
االعالم الصادق، والصوت الحقیقي المعبر طیلة 
السنوات الم�اض�ی�ة ب�ع�ی�داً ع�ن االھ�ل وال�وط�ن 
للعالم أجمع في تلك ال�غ�رب�ة ال�ت�ي م�ھ�م�ا ك�ان�ت 

 فإنھا موحشة.
مبارك تحملھ�ا ب�اق�ات ال�ی�اس�م�ی�ن وع�ط�ره ف�ي 
ذكرى الوالدة العطرة بإیق�اد الش�م�ع�ة الس�ادس�ة 
عشر لك�ادر ال�ج�ری�دة ج�م�ی�ع�اً، ول�ك�ل أص�ح�اب 
االقالم الجمیلة ال�ك�ات�ب�ی�ن، وك�ل ع�ام ام�ن�ی�ات�ن�ا 

 للجمیع بمزید من الرفعة واالزدھار.

 ا  اا اع ا 16  

 

 د/ منى فتحي حامد/ مصر
 

 وتتألأل الشموع على صفحات جریدتنا الراقیة العراقیة االسترالیة
التي تنث�ر ب�ری�ق االب�داع وال�ث�ق�اف�ة واألدب م�ن خ�الل أح�رف ...

وھمس�ات م�ب�دع�ی�ھ�ا وك�ت�اب�ھ�ا، وال�ت�ي ت�ھ�ت�م ب�الش�أن ال�ث�ق�اف�ي 
 واالجتماعي والفني، من شتى البلدان والدول العربیة و الدول�ی�ة

وھذا االبداع یكون تحت ألق التواجد والحضور للدكتور م�وف�ق ...
 ... ساوا رئیس التحریر، فائق التحیھ إلیھ والتقدیر

  أیضا أتوجھ بالشكر إلى جمیع الكادر الصحافي بجریدتنا المتمیزة
إلحتوائھم جمیعا أقالمنا، وتشجیعھم المستمر ألفكارنا ونصوصنا عن ط�ری�ق ال�ن�ش�ر ألق�الم�ن�ا 

 ... وأفكارنا وكتاباتنا جمیعا
تلك الصحیفة المتمیزة، المتربعة في سماء القلم والعلم والمعرفة الراقیة ولغة الفھم وال�ت�ع�ام�ل 

  .. التي تعمل على إیصال التعلم والرقي إلى جمیع القراء المتابعین لھا جمیعا... الراقي
كان لي شرف التواجد في ھذه الصحیفة الراقیة، م�ن�ذ ب�دای�ات�ي م�ن ع�دة س�ن�وات إل�ى وق�ت�ن�ا 

وال�م�ت�ن�وع�ة، ال�م�ھ�ت�م�ة ب�ال�رق�ي   والمشاركة بھا بكتاباتي المقالیة الھادفةالمجتمع�ی�ة .الحاضر
 المتنوعة مما بین قصائد و أشعار  باإلضافة إلى مشاركاتي بنصوصي األدبیة  والنبوغ والتعلم

 كل عام وأنتم بخیر جمیعا، عام مبارك....
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من الصحف التي دأبت ع�ل�ى أح�ت�واء "  "العراقیة األسترالیة 
ال�م��ب��دع��ی�ن م��ن ال�ك��ت��اب واالُدب�اء وفِ��ي م�خ��ت��ل��ف ال��م��ج��االت 
وأض��رارھ��ا ع��ل��ى دع��م مس��ی��رة ح��ی��ات��ھ��م ال��ث��ق��اف��ی��ة وال��ت��ي 

بزھو أقالمھم وتجسدت ب�ط�رح أف�ك�ارھ�م وأب�داع�ات�ھ�م   تألقت
لترسم أجمل لوحة لألعالم ال�ح�ر وال�رص�ی�ن ال�م�ت�م�ث�ل ب�ھ�رم 
مؤسسھا الدكتور موفق ساوا رئیس تحری�رھ�ا وال�ذي ح�رص 
على تجاوز كل األزمات متحدیا كل الصع�اب ل�ت�ب�ق�ى م�ح�اف�ظ�ة 
على مسارھا وإصداراتھا الرائعة وھا ھي الیوم تحتفل بعی�دھ�ا 
السادس عشر متوسطة قلوب كل كتابھا المواكبین لمس�ی�رت�ھ�ا 
الباذخة بالعطاء والمكللة بالنجاحات التي نقشت ع�ل�ى ق�ل�وب�ن�ا 
أسمھا (جری�دة ال�ع�راق�ی�ة ال�غ�راء) ك�ل ع�ام وذك�راھ�ا ی�ع�ط�ر 

رغ�م   بك�ل أل�وان ح�روف ل�غ�ت�ن�ا ال�ع�رب�ی�ة  صفحاتھا الجمیلة
 التحدیات.

 

 نیسان سلیم رأفت/ بغداد 

    اة ا  ىذ 
 

م��ازل��ت أت��ذك��ر أول م��رة نش��رت ف��ي     
جریدة العراقی�ة ال�ت�ي تص�در ب�اس�ت�رال�ی�ا 
وقبل عدة سنوات حیث كنت فرح�ة ألن�ھ�ا 
جریدة عراقیة بامتیاز وھدفھا الوحید ھ�و 
العراق فقط وفض�ح ك�ل م�ھ�ازل الس�اس�ة 

 اللصوص.
واختیار النصوص والدراسات بدقة بالغ�ة 
وال تقبل بترھات ال�ن�ص�وص وال ت�ج�ام�ل 
النساء الذي یش�ف�ع ل�ھ�ن ج�م�ال�ھ�ن ع�ن�د 
بعض الص�ح�ف ل�ی�ن�ش�روا ل�ھ�ن ن�ف�ای�ات 

 المفردات.
دكتور موفق س�اوا ع�ل�م ع�راق�ي وف�ن�ان 
ك�ب�ی�ر یش��ھ�د ل�ھ ال�م�س�رح ال��ع�راق�ي ك��ل 
انجازاتھ ومھاراتھ ال�ع�ال�ی�ة ف�ي اإلخ�راج 

لذلك ال أستغرب أن یكون مسؤوال عن صدور جریدة ممیزة ووطنی�ة اوال وث�ق�اف�ی�ة 
ثانیا صدى كلماتھا یقطع القارات بمحبة وال سیما في ھذا التوقیت الحرج الذي تم�ر 
بھ الدول العربیة والعراقیة خاصة والناس بأمس الحاجة الى ال�وع�ي وال�ى س�م�اع 
الخبر الحقیقي بعیدا عن طبول اإلعالم التي تفتقد الكثیر من المصداقیة وھي تجامل 
الحزب الفالني والشخصیة الفالنیة. والجمیل ایضا بھذه الصحیفة انھ�ا اس�ت�ط�اع�ت 
وبجدارة أن تكون عراقا مصغرا تجمع فیھ مثقفوا الداخل والخارج وجعلت ال�ك�ل�م�ة 

 ھي السماء المشرقة لھذا العراق الصغیر.
الوقت مھلك لكل الشعوب وال سیما العربیة ولھذا نحتاج المزی�د م�ن خ�ل�ق ال�وع�ي 
ورغم أن اإلمكانیات غیر مترفة لجریدة العراقیة إال أن دك�ت�ور م�وف�ق یص�ر ع�ل�ى 
االستمرار في صدورھا حتى وقت أزمتھ المرضیة كان في المستشفى وھو یح�ت�رق 

وھنا تیقنت أن رجل ثوري وتاریخھ یشھد لھ كل …  ویقول یجب ان تصدر الجریدة 
تضحیاتھ وانجازاتھ ھو أیقونة عراقیة علینا أن نتكاتف معھ ونجع�ل م�ن ال�ع�راق�ی�ة 
ھي المنبر األول لكل العراق وبأي أرض كانوا. ومن محاسن الصدف أن عید م�ی�الد 

أكتوبر) فكل عام وجریدتي بعطاء ممیز وكل ع�ام  11أكتوبر) وأنا ( 7الجریدة ھو (
 ورئیس تحریرھا بصحة وتمیز ..... كل عام والعراقیة بكل خیر وعراق.

 

 میثاق كریم الركابي بنت الناصریة///            

أنارت الصحیفة العراقیة االست�رال�ی�ة ش�م�ع�ت�ھ�ا  
السادسة عشر لتنیر الدروب أمام ح�ری�ة ال�ف�ك�ر 
والرأي امام الكلمة الھادفة ف�ي ط�ری�ق ال�ن�ض�ال 
والعطاء فكانت شمعة لن تنطفئ في ظلمة الجھل 
فال یمكن للظالم أن یقوى مھما كان دامس ع�ل�ى 

 ... النور وإن كان ھذا النور خیط رفیع
كل الت�ق�دی�ر ل�ل�ن�ض�ال ال�ف�ك�ري ع�ب�ر م�ن�ص�ت�ك�م 
الكریمة ... كل الش�ك�ر ل�ألب�واب ال�م�ف�ت�وح�ة ل�ن�ا 

كل الشكر إلش�راق�ة  لنعبر من خاللھا عن ذاتنا...
كلماتنا لت�ن�ی�ر م�ن خ�الل ص�ح�ی�ف�ت�ك�م ال�ك�ری�م�ة 
شھادتي مجروحة بكم لكن واجبي یحتم عل�ي أن 
ابعث امتناني لكم بكلمات وإن كانت قل�ی�ل�ة ب�ح�ق 
جھودكم وعطائك�م وم�دى ع�ظ�م�ة نض�ال�ك�م ف�ي 

... كل الحب ل�ل�ك�ادر ال�ع�ظ�ی�م ف�ي  حرب الكلمات
الصحیفة العراقیة كل الود للعراق بلد ال�ح�ض�ارة 
ارض بابل ومھد الرافدین بالد الح�ب وال�خ�ص�ب 
البلد العظیم على ارضھ نزف ال�ت�اری�خ ل�ی�ن�ھ�ض 

وی�ق�ول ل�ن ت�م�وت   من جدید مثل طائر الفین�ی�ق
 أرض السیاب ولن تندثر كلمة النواب

ھو العراق روى العالم من دجلھ وروى التاری�خ  
من مكتبة النھضة حتى أن زرقة دجل�ة أت�ت م�ن 
كلمات الكتب وع�ادت ل�ت�ت�ف�ت�ح م�ن ج�دی�د ع�ل�ى 
جدران بابل حضارة وعلى جس�ر ال�م�س�ی�ب ح�ب 
وف�ي ب�غ�داد ع�دل وف�ي ارب�ی�ل س�ھ�رات ال�ب��زق 
والطرب وفي كربالء زھر الورد بدموع الش�غ�ف 

  لصوت االبتھاالت....
نعم ھو العراق ارض الح�ض�ارة وب�الد ال�رف�دی�ن 
منھ الكلمة خرجت حریة ونض�ال وح�ب وعش�ق 
وبھ نزل المطر لیفیض ال�ف�رات بش�ع�ر الس�ی�اب 
ون�غ�ن�ي دج�ل��ة بص�وت ال�غ�زال��ي وب�ع�دھ�ا ن��ردد 
الشوق والحب مع كل طائر حلق لیرسل سالم�ات 
لألھل سالمات للعراق س�الم�ات ل�ل�ن�ور ل�ل�ك�ف�اح 

 . للحب للشوق للنضال
 
 

لكادر الصح�ی�ف�ة ال�ك�ری�م�ة ص�ح�ی�ف�ة   سالم مني
العراقیة وك�ل ال�ن�ور یش�ع ب�الش�م�ع�ة الس�ادس�ة 
عشر مع التمنیات باالستمرار وأن تبق�ى م�ن�ی�رة 
في وجھ الظالم ووجھ المعتدي ش�م�ع�ة ال�ح�ری�ة 

 في الفكر والكلمة لكم التقدیر والمحبة.

ا 
 رم   ا 

 
 
 
 

وعد حسون  
  نصر/ سوریا
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  ادیب داود الدراجي/ العراق
 
 

بُ   للذیَِّن یمنحوَن النص سلماً َودرَّ
  ماذا یھدي النص بعیدھُم ویكتَُب ؟

 
 شَّمسٌ    الظالم  للذیَِّن شقوا زیج

  ُشعَّت بشسوِع الكوِن مالھا مغربُ 
 

ةُ كوكباً سطعت ولم تغب   ستَةَ عشرَّ
اُت الَسماُء وال تُعطَبُ    توِھج مجرَّ

 
 ُجِعلت عتمةَ السبیَُّل وضحاً للخطا
 وقد ضاَق درُب مسعَّاھا والمطلَبُ 

 
  بصحفَِك یعلو القلُم والقلُم أصوب

 أصاَب جماجٌم حجبت نوَر الكوكبُ 
 

 والُصحُف لھا صولةٌ كصولِة المدفعُ 
 نوم الغیھبُ   وتوقظ  تذلُّ الطغاة

 
 ھُنَّ صھیُل الجوامُح ُمرِعبَاُت العدى

 َوَكیَد الثَعلَبُ   الَغدرُ    تُنِھُر خواِمعَ 
 

 أیُّتھا الجریدة والقرطاُس سیفَكِ 
 یَنَضبُ   من منابِرك  ومدادُّ القلم

 
 سموِت بعرٍش یُقُوُم الدھر دونھُ 

  یخشع بیاُن األلق بالقلِب یتخَصبُ 
 

 َمِكینةٌ على متوِن األرِض بقوائمٍ 
 كلما ھزت الریح قواُمَھا تَتََصلَبُ 

 
 فكنِت كنبٍع فیضِھ یتدفق جریانھُ 

  الَعذبُ   تَدُر على ُمرِّ الزمان ماءهُ 
 

 منھمرةً على قفر اإلبداع تنساب
 وقلٌم ذابٌل ُمحَجبُ   فتحي یراع

 
  الغراء  لنرفع الكؤوس لجریدتنا

 العراقیة األسترالیة َصرُح الِخطَبُ 
 

  بل ، دعونا نرفع القبعات تبجیالً 
  لمولٍد َشعَّ ُشعاَب الشرُق والَغَربُ 

 

 االدیب حمید الحریزي
  العراق 

 

بلھفة كبیرة نترقب ی�وم االرب�ع�اء م�ن ك�ل   

اسبوع لتكتحل عیوننا بعدد جدید من ج�ری�دة 

العراقیة االسترالیة، حافلة بالجمال وال�ح�ل�و 

المقال، كتاب في جریدة ی�ق�دم ل�ن�ا ال�دراس�ة 

السیاسیة واالدبیة واالجت�م�اع�ی�ة ب�االض�اف�ة 

الى النصوص الشعریة والسردیة م�ن قص�ة 

 وروایة ..

نعم انھا تكفي كزاد فكري ج�م�ال�ي الس�ب�وع 

بأكملھ بأقالم كتاب یمتلكون العم�ق ال�ف�ك�ري 

وال��ن��ض��ج الس��ی��اس��ي وال��م��وھ��ب��ة االدب��ی��ة 

 المبدعة ..

فالف تحیة للعراقی�ة ول�ك�ل ك�ادرھ�ا ال�رائ�ع 

والمثابر وفي م�ق�دم�ت�ھ�م رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر 

االستاذ موفق س�اوا واالع�الم�ی�ة ال�م�ب�دع�ة 

 ھیفاء متي ...

تحیة لكل االق�الم ال�م�ب�دع�ة ال�ت�ي ت�واص�ل  

بالدراسة وال�م�ق�ال وال�ن�ص   رفدھا الجریدة

الشع�ري والس�ردي... ك�ل ع�ام وال�ع�راق�ی�ة 

وكادرھا وكتابھ�ا وق�رائ�ھ�ا ب�خ�ی�ر وص�ح�ة 

 .وسالم وتألق
 

 و ة ة
  د  

 ااء
  

 
  ادیب داود الدراجي/ العراق

 
أھدي أسما آیات التھاني والتبریكات والى مؤسسھا ورئیس تحریھا ال�دك�ت�ور   

موفق ساوا وإلى نائب الرئیس اإلعالمیة ھیفاء متي، وكل كادر الجریدة، متمنیاً 
لكم جمیعاً، دوام األلق واإلبداع ومزیداً من التقدم والع�ط�اء ع�ل�ى ھ�ذا الص�رح 

فبكم تزھو األم�م، وت�ك�س�ر ق�ی�ود   األدبي الكبیر، مثمناً مثابرة جھودكم الجبارة
العبودیة، وتسمو األقالم الحرة األدبیة األبیة، وتتحر الشعوب من ال�ط�غ�اة، ألن 

ال�ق�ن�اع�ات    لولب مسمار الثقافة والتمدن، یكمن وراء التقدم الصحفي بن�ش�رھ�ا
 الراسخة األكثر خطوة نحو الحقیقة الراسخة التي تبند االكاذیب، وتتستر علیھا،

لذلك اخترع ھذا الفن لكي ال نموت من الحقیقة، وكان�ھ ص�وت ال�ج�م�ال ھ�م�س�اً 
یتكلم، إنھ ال یتسلل إال إلى األرواح الیقظة. عبارة العقل الحر ال یمكن أن ت�ف�ھ�م 

  ھنا إال بھذا المعنى (إنھ عقل محرر قد استعاد تملكھ).

 :  القصیدة
(اا ا  ةا) 

و    

اا اا اا 
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 / سیدنيد.عالء العوادي

 
 

 

 
انھ لمن دواعي الفخر واالعتزاز ونعیش الذك�رى الس�ادس�ھ عش�رة م�ن ع�م�ر   

صحیفھ الجالیھ العراقیھ والعربیھ التي اثبتت جدارتھا ودیمومتھ�ا وال�ت�ي ك�ان�ت 
وال زالت تعمل بحیادیھ وعلى مسافھ واح�ده م�ن ال�ج�م�ی�ع ب�ع�ی�دا ع�ن االھ�واء 
الشخصیھ والمناكثات واستغالل ھذا المنبر الراق�ي ل�ال�س�اءه وال�ت�س�ق�ی�ط ح�ی�ن�ا 
والتملق حینا اخر وھذا ان دل على شيء انما یدل على رقي ون�زاھ�ھ ال�ق�ائ�م�ی�ن 
على الصحیفھ الغراء متمثلھ بالدكتور موفق س�اوا واالع�الم�ی�ھ ال�ق�دی�ره الس�ت 
ھیفا متمنیا لھما ولجریده العراق�ی�ھ ال�ع�زی�زه دوام االل�ق واالزدھ�ار ول�ك�ت�اب�ھ�ا 
االفاضل كل الحب دمتم ودامت الكلمھ الحره والتي وق�ف�ت وت�ق�ف م�ع ت�ط�ل�ع�ات 
الشعب وابطال ثوره تشرین وكل الوطنیین االحرار بعیدا ع�ن ال�ت�ل�ون وال�ن�ف�اق 

   وام  ء  .محبتي واحترامي

 االستاذ الدكتور موفق ساوا المحترم

بكل الحب واالحترام اتقدم لكم ومن خاللكم لھیأة تحریر جریدتنا العراقیة ل�م�ن�اس�ب�ة 
 ایقادھا الشمعة السادسة عشر من عملھا المتواصل الدؤوب وفي اصعب ال�ظ�روف

للطائفیة ومتابع�ت�ھ�ا ل�ألح�داث اول   إلیصال الكلمة الحرة والموقف الشجاع، ونبذھا
بأول داخل الوطن االم ومساندتھا للحركة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة الش�ع�ب�ی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي 

وأن تستمر ت�ل�ك الش�م�ع�ة ...  لكم مع كل الحب  باقات ورود .انتفاضة تشرین البطلة
 السرمدیة مدى العمر.

 سفانة الفارس/ سیدني
 منظمات المجتمع المدني  ناشطة في

 استرالیا

  
 

في ھذا الیوم العظیم واإلستثنائي وبمناسبة ال�ع�ی�د 
الس��ادس عش��ر ل��ج��ری��دة االس��ت��رال��ی��ة ال��ع��راق��ی��ة 

ال یسعني سوى أن أب�ع�ث ل�ك�م أس�م�ى   الُمناضلة
آیات الود والحب واإلحترام لّم�ا ق�دم�ت�م�وه ط�وال 

الملیئة بأل�م ال�غ�رب�ة ك�م�ا اإلب�داع،   ھذه السنوات
نحن ُكلنا فخر بھذا الصرح ال�ع�ظ�ی�م ال�ذي ی�روي 

كل من ب�ذل ن�ق�ط�ة   عطش كل مبدع والذي الیعرف التحیز وال اإلقصاء، نشكر
عرق في سبیل أدزھار الثقافة والمعرفة نشكر كل م�ن س�ھ�ر ال�ل�ی�ال�ي وغ�ن�ى 

 للحب للسالم ،
 .نشكر كل من قدم لنا مقاالً ...نقداً....قصیدةً....أو خبراً 

 كل الحروف التسع مقامكم الرفیّع
  شكراً.... ألنكم ملئتم قلوبنا بھجة واشراق

 شكراً....أسرة التحریر وشكرا للمناضل المخرج العراقي موفق ساوا
 كنت كالنسیم على محیّا الھائمین بالمعرفة والثقافة واألدب

ت��ھ��ان��ی��ن��ا وأل��ف أل��ف م��ب��ارك وك��ل ع��ام وال��ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة واس��رت��ھ��ا 
 .بألف خیر وابداع  الكریمة

 

 حمزة الحاسي / لیبیا 

   

 
 

بمناسبة عید میالد جری�دة ال�ع�راق�ی�ة یس�ع�دن�ي أن 
أتقدم بخالص تمنیاتي وتبریكاتي للعراقیة وك�ادرھ�ا 
المتمیز. بھذه المناسبة السعیدة نؤكد ع�ل�ى أن م�ن 
عوامل نجاح الجریدة ھو تواصلھا المس�ت�م�ر ب�رف�د 
القراء باألخبار وال�م�ق�االت وال�ب�ح�وث الس�ی�اس�ی�ة 
واألدبیة وال�ث�ق�اف�ی�ة والش�ع�ری�ة وال�ف�ن�ی�ة بص�ورة 

مستمرة ودائمة. أتمنى لكادر العراقیة والعاملین فیھا دوام النجاح والتأل�ق خ�دم�ة 
  للجالیة العراقیة والعربیة وكل عام وأنتم بكل خیر.

 

  سیدني/عالء مھدي
   ناشط مدني

   

 
 

 .تحیة اخویة طیبة لجمیعكم
لص�دور ج�ری�دت�ن�ا  16لمناسبة ایقاد الش�م�ع�ة 

الغراء العراق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة... ات�ق�دم ب�أزك�ى 
التھاني والتبریكات لرئیس تحری�رھ�ا ال�م�ث�اب�ر 
الدكتور موفق ساوا ونائبھ المتألقة ھیفاء متي 

من جھود متمیزة لرف�د   ولجمیع العاملین على اعدادھا واصدارھا وما تقدموه
جمیع العراقیین في كل مكان بالعالم بمختلف االخب�ار وال�م�واض�ی�ع ال�ث�ق�اف�ی�ة 
والعلمیة والسیاسیة. تمنیاني لكم بالنجاح والتوفیق الدائم ...وك�ل ع�ام وان�ت�م 

 .بالف خیر

 
 العراق/ ولید یلدا متوكا

اا اا  أ ا 
  
 شكر حاجم الصالحي/العراق  

 

یسرني أن أكون من بین المھنئین لكم ب�م�ن�اس�ب�ة إی�ق�اد  
شمعة ج�دی�دة ف�ي مس�ی�رة ص�وت ال�م�ع�رف�ة وال�ت�ن�وی�ر 
والجمال وھي تخطو بثقة وحكمة ربانھا المبدع الدكت�ور 
موفق ساوا والسیدة ھیفاء متي متمنیا لجمیع المبدع�ی�ن 
دوام التألق وال�ت�واص�ل ال�م�ن�ت�ج وج�ع�ل�ن�ا م�ن أص�دق�اء 
العراقیة األسترالیة المواظبین على محبتھا دمتم مكلل�ی�ن 

 بالتقدم والرقي.
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 (اا) ة 
  رئا ّ   اعإ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أدیالید -أدیب كمال الدین/ أسترالیا 
 
حققت جریدة (العراقیة) الصادرة في سیدني حضوراً الفتاً   

العربیة الفاع�ل�ة ف�ي أس�ت�رال�ی�ا وخ�اص�ة ف�ي   في الصحافة
 السنوات األخیرة من عمرھا المدید إن شاء هللا. 

حیث اس�ت�ط�اع�ت م�ن اس�ت�ق�ط�اب ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن ال�ك�تّ�اب 
والشعراء العراقیین سواء َمن كان منھم مقیماً في أسترالی�ا 
أو في العراق، إضافة إلى الكتّاب والش�ع�راء ال�ع�رب، ع�ل�ى 
اختالف مشاربھم واتجاھاتھم الفكریة والفنیة حتى صار كّل 

 عدد منھا حدیقة إبداع ملیئة بما یسّر القارئ حقاً.
وراء ھذا النجاح الملموس الذي جعل م�ن (ال�ع�راق�ی�ة) ف�ي 
مقدمة الصحف العربیة الفاعلة في سیدني، ی�ق�ف ال�دك�ت�ور 
موفق س�اوا: رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر ع�ام�الً م�ث�اب�راً م�ت�واض�ع�اً 
ومخلصاً حتى أنھ ال یكتفي بإعداد الص�ف�ح�ات وتص�م�ی�م�ھ�ا 
تصمیماً متمیزاً بل أنھ یذّكر المس�اھ�م�ی�ن ال�دائ�م�ی�ی�ن ح�ی�ن 

 یتأخرون في إرسال كتاباتھم!
وقد حدث ھذا معي أكثر من مّرة! ثم ھو یذّكرھم ف�ي ل�ط�ف  

نادر حین یتم صدور العدد م�ن خ�الل ال�ب�ری�د اإلل�ك�ت�رون�ي. 
وھذا دلیل رئیس التحریر المحب لعم�ل�ھ ح�ّد ال�ت�ف�ان�ي دون 

 شك.
إّن نجاحات الصحافة المغتربة تعني الكثیر، خاصة حین یت�ّم 
النجاح في بیئة تكثر فیھا الص�ع�وب�ات وت�ت�ع�دد وت�ن�وع ب�ل 

 وتتكاثر. 
وك�ث��ی��راً م��ا ح��ّدث��ن��ي ال�دك��ت��ور م��وف�ق ع��ن ت��ف�اص��ی��ل ھ��ذه 
الصعوبات وإصراره على ال�م�ض�ي ق�دم�اً رغ�م ك�ل ش�يء! 

 واألمر یتسع ھنا لیشمل كل إبداع في الغربة دون شك. 
وطن. نعم وطن! ھذه حقی�ق�ة ال  -برأیي -فالكتابة في الغربة

یعرفھا وال یلمس جمرھا إّال من أصّر على الكت�اب�ة وت�ف�ّوق 
فیھا على كل المحبطات التي تتناسل وال ت�ت�رك فس�ح�ة أم�ل 
حقیقیة إال لَمن آمن حّد الیقی�ن ب�ال�ك�ل�م�ة ع�ن�واَن م�ح�بّ�ٍة ال 

 ینتھي نوره أبداً.
تحیةً طیّبةً عذبةً إلى ج�ری�دة (ال�ع�راق�ی�ة) ال�م�ص�ّرة ع�ل�ى   

الحیاة وعلى حضورھا األسبوعي المبھ�ج، ال�م�ت�أل�ق، وك�ّل 
عام و(العراقیة) وكادرھا وكتّ�اب�ھ�ا وك�ات�ب�ات�ھ�ا ب�أل�ف خ�ی�ر 

 وسالم.

از ودة ا 
 
 
 

 محمد محمد السنباطي/مصر
 
 

أعتزُّ ك�لَّ االع�ت�زاز ب�ت�واج�دي ب�ی�ن م�ن 
تنسكُب أرواُح أق�الم�ھ�م ع�ل�ى ص�ف�ح�ات 
"الع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة" ف�ی�َض م�ح�ب�ٍة 

 ووفاٍء.
بَ�َدأَُت م��ع��رف�ت��ي ب��ھ�ذه الص��ح��ی�ف��ة ح��ی��ن 
أجریُت حواًرا عن بعد مع الشاعر الكب�ی�ر والص�دی�ق ال�ع�زی�ز "أدی�ب ك�م�ال 
الدین" المقیم في أسترالیا، واقترَح نشَرهُ في ھذه الصح�ی�ف�ة ال�ت�ي ل�م أك�ن 
سمعُت بھا، ووافقت على الفور. وظھر الحوار في صفح�ت�ی�ن م�ن ص�ف�ح�ات 
الصحیفة وفي إخراج رائع فشكرت الشاعر الكبیر ألنھ عرفني بھذا الص�رح 

  وبرئیس التحریر الشاعر الفنان دكتور موفق ساوا.
ومن یومھا لم یتوقف التواصل الجمیل، بل ظلَّ نھُر المحبة فی�اًض�ا أس�ب�وًع�ا 
بعد أسبوع، ألكثر من عام، وظللت أنشر على ص�ف�ح�ات�ھ�ا ال�ف�ض�ی�ة قص�ًص�ا 

 قصیرة ومقاالت وحوارات.
وھا ھي "العراقیة األسترالیة" تدخل عامھا الس�ادس عش�ر، ش�اب�ة ف�ت�ی�ة، 
یانعة، خصبة، ریانة، نقیة، عامرة باألطایب. نادًرا ما تزخر صحیف�ة أخ�رى 
بكل ھذا الفیض من األدب شعًرا ونثًرا ودراساٍت ونقًدا. ن�ادًرا ن�ادًرا. ول�ھ�ذا 

 أعتز بھا كل االعتزاز بتواجدي فیھا، وبأسرة تحریرھا الموقرة.
وكان من ثمرة تواجدي الدائم على صفحات ھذه الصحیفة الراقی�ة أن ق�م�ت 
بلقاءاٍت عدیدة مع كتاٍب ومبدعین وھم أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن ش�اع�ر ال�ح�رف 
والنقطة، الشاعر فتحي عبد السمیع، الروائي سعید سالم، اإلعالمیة س�ل�وى 
علوان، دكتور أیمن الغندور، دكتورة فاطمة الحصي، الشاعر محمد حرب�ي، 
ال�م�ل��ح�ن دروی��ش األی��وب، 
ال��روائ��ي م��ن��ی��ر ع��ت��ی��ب��ة، 
الشاعر الروائي أحمد فضل 
شبلول، الشاعر السك�ن�دري 
ناجي عبد اللطیف، ال�ف�ن�ان 
األدی���ب خ���ل���ی���ل ال���ح���داد، 
الباحث في التراث ال�ث�ق�اف�ي 
د. یس��ري ع��ب��د ال��غ��ن��ي. 
وجمعت كل ھ�ذه ال�ل�ق�اءات 
ف����ي ك����ت����اب "ل����ق����اءات 
المبدعین" المتاح حالیًّا في 
مكتبة "نور" األلك�ت�رون�ی�ة 

 لكل من یحب قراءتھ.
كل ال�ت�ق�دی�ر وك�ل ال�م�ح�ب�ة 
للدكتور موفق ساوا رئ�ی�س 
التحریر، ولإلعالمیة ھیفاء 

 متي نائب الرئیس.
ومحبة من القل�ب ل�ك�ل م�ن 
یكتب كلمة حب صادقة ف�ي 

 ھذه الصحیفة.
 اللقاءات المنشورة في العراقیة االسترالیة



   ح...
           ...ّ   

  وء...                     
 

 
       

 
 
 
 
 
 

 الّشاعر السورّي قصي عطیة        
 
تُوقُد جریدة (العراقیة األسترالیة) شمعتَھا الس�ادس�ة    

عْشرة، وبھذه المناسبة العزیزة ع�ل�ى ق�ل�وب�ن�ا أت�وّج�ھ 
بالتھن�ئ�ة وال�ُم�ب�ارك�ة إل�ى رئ�ی�س ت�ح�ری�رھ�ا ال�ُم�ب�دع 
العراقّي الدكتور (موفق ساوا) والسیدة (ھیف�اء م�ت�ي) 

 نائب رئیس التحریر.
وإنّي ألشكُر ذلك الرجل ال�ن�ب�ی�ل ال�ف�اض�ل، ال�ذي ح�م�ل 
على عاتقھ مھّمة جسیمة، وھي إصدار دوریّة ث�ق�اف�یّ�ة 
منّوعة، في عصٍر غزت فیھ وسائل الت�ك�ن�ول�وج�ی�ا ك�ّل 
بیت، وصار فیھ ال�ت�م�وی�ل وال�دع�م ال�م�ادّي ش�ح�ی�ح�اً، 
وت�م�ّك�ن م�ن إث��ب�ات وج�وده، وإث�ب�ات وج�ود إص��داره 
الُممیَّز. وال یمكن أن ننسى تلَك الجھوَد ال�ج�بّ�ارة ال�ت�ي 
تُبذل في سبیل ذلك، إنّھا ج�ھ�وٌد ال ت�خ�ف�ى ع�ل�ى أح�د، 

 وتلقى االحتراَم والتقدیر من جمیع الكتّاب.
في ھذه الذكرى الجمیلة، العزیزة على قلوبن�ا، نش�ارك 
في إیقاد ش�م�ع�ة ف�رح، ش�م�ع�ة م�ح�بّ�ة، ش�م�ع�ة وف�اء 
وعرفان ب�ال�ج�م�ی�ل، ھ�ي ال�ج�ری�دة ال�ت�ي رف�ع�ت اس�م 
(العراق) عالیاً، حین تسّمت بـ (العراقیة)، وص�ار ل�ھ�ا 
حضورھا البارز، ل�ت�ق�ّدَم ال�ج�دی�َد ف�ي ال�ف�ك�ر والش�ع�ر 
والنقد والمسرح والسیاسة والمجتم�ع واإلع�الن، ھ�ي 
منبٌر حرٌّ افتقدناه في اآلونة األخ�ی�رة ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا 

 العربیّة.
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

دكتور موفق ساوا ... لكم التّھاني كلُّھا، والتبری�ك�اُت 
أنقاھا... مشفوعة بالحّب والتّمنّي بدوام النّج�اح ف�ي 

  مشروعكم الثقافّي الكبیر، ودمتم بخیر...
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 الى الدكتور موفق ساوا رئیس التحریر 

... ِأم ِإ / ّا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وھیبة سقاي/ جزائر
 
 

المغتربة ... دعیني أرقص لجنون اإلبداع ع�ل�ى  العراقیة  أیّتھا   
ص��ف��ح��ات��ك ... ك��ف��راش��ة ان��ت��ظ��رت ط��وی��ال، ت��فّ��ت��ح أزھ��ار 

فوق قرص الشمس عالیا، علّ�ن�ي أراك، وأم�تّ�ع   وأقفز الّربیع ...
النظر المشتاق، بطلّتك البھیة من ھناك، من ال�ج�زی�رة ال�ق�ارة ... 

 تلك التّي ضّمتك لصدرھا، بعد أن غزاھا حبّك الجارف...
أنتظرك ّكل أربعاء بشغف... كبركان یتوق لمیعاد انفج�اره... ف�ان�ا 
أرید أن استمتع باالن�ت�ظ�ار أیض�ا، ال ب�ال�ل�ق�اء وح�ده... وج�وع�ي 
لم�واض�ی�ع�ك األل�ق�ة، أك�ب�ر م�ن أي ل�ق�اء... ح�تّ�ى ل�و ك�ان ل�ق�اًء 
افتراضیا، على شاشة كمب�ی�وت�ر أو ج�ّوال... ذات ل�ی�ل�ة ظ�ل�م�اء، 
والناس نیام... یعانقون أحالمھم، وھم ب�ی�ن أحض�ان م�ورف�ی�وس 

 الدافئة..
ھا أنا ذي أقف كمتّسولة، على أبواب أعمدتك ال�ك�ث�ی�رة...أق�رع�ھ�ا 
بید مرتجفة، وأن�ا ّك�ل�ي أم�ل أّن م�ا ق�دم�ت�ھ ل�ك م�ن والء أدب�ي، 

حظَي بالنّ�ش�ر، ع�ل�ى ص�ف�ح�ة م�ن ص�ف�ح�ات�ك، وف�از ب�ق�ب�ول�ك  قد
 ورضاك..

ص�ح�راء  مذ عرفتك، یا ولیدة برج المیزان، وأنا ل�م اع�د أن�ا، ب�ل
مدت جسدھا تحت زّخات حبرك الغزیر، الشدیدة الس�واد،  عطشى

كالعیون العراق�ی�ة، ك�ل�ی�ل ب�غ�داد ال�ّذي ق�ارب أن ی�ن�ج�ل�ي، م�ّدت�ھ 
 وتزیل آثار الملل و الرتابة الیومیة، العالقة بھ.. لترتوي

في عید میالدك السادس عشر... یا أمیرة ألف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة... ی�ا 
نھر الّدجلة الفضیة... یا نغمات الموسی�ق�ى ال�م�ن�ب�ع�ث�ة  عطر میاه 

ّح��ب... ق��د  م��ن ش��رف��ات قص��ر ھ��ارون ال��رش��ی��د... أھ��دی��ك ب��اق��ة
إلیك بسالسل الم�رئ�ی�ة... ح�ّررن�ي م�ن ت�ف�اص�ی�ل ال�ح�ی�اة  ربطني

أطیر إلیِك ّكل أربعاء، أح�وم  شفافة، كي  البلھاء، ومنحني أجنحة
 كفراشة، حول الضوء المتّوھج المنبعث منِك.. 

 عراقیتنا األسترالیة، ّكل عام وأنت بألف خیر وسعادة..
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عاما بعد عام تواصل صح�ی�ف�ة 
تألقھ�ا ب�ال�م�زی�د م�ن   العراقیة

العمل والمصداقیة والحیاد م�ن 
أجل تعزیز الثواب�ت االنس�ان�ی�ة 
العامة وخدمة ال�ج�م�ی�ع دف�اع�ا 

ف�ي نش�ر   ال�ث�اب�ت عن نھج�ھ�ا
المحبة والتاخي والسالم ون�ب�ذ 
ال��ع��ن��ف وال��ف��رق��ة وال��ط��ائ��ف��ی��ة 
وكان لھیئة تحری�ر الص�ح�ی�ف�ة 

 المتمثلة بالدكتور موفق ساوا
واإلعالمیة ھیفاء م�ت�ي ال�دور 
ال���ك���ب���ی���ر ف���ي ت���ط���وی���رھ���ا 

 واالس��ت��م��رار ف��ي إص��دارھ��ا
أسبوع�ی�اً.. ون�ح�ن اذ ن�ح�ت�ف�ل 
بالذكرى الس�ن�وی�ة الـ�س�ادس�ة 

وھ�ي   العراقی�ة لصدور عشرة
ارتأینا  تحلق بیننا في كل مكان

أن نش��ی��د ب��ك��ادرھ��ا ال��واع��ي 
اب���ت��داءا ب���رئ���ی���س  وال��م���ت���زن

التحریر الدكتور م�وف�ق س�اوا 
  وإلى كل الكتاب والشعراء

وال�م��ث��ق��ف��ی��ن ال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ی��ھ��ا 
أطی�اف�ھ�م وھ�م یش�ی�دون  وبكل

ب��ال��ج��ری��دة وی��ت��م��ن��ون ل��ھ��ا 
االست�م�رار ف�ي ن�ھ�ج�ھ�ا ال�ذي 

اإلص��دار   س�ارت ع�ل�ی�ھ وم�ن�ذ
 ع�ام�ا 16وم�رور   األول لھ�ا

نقدم أجمل التھ�ان�ي وأرق   لھا
ال�ت��ب��ری��ك�ات ل��أل��س�رة وال��ك��ادر 
االداري وھ���ی���ئ���ة ال���ت���ح���ری���ر 
للجریدة ال�غ�راء والص�ح�ف�ی�ی�ن 
والمراسلین والعاملین علی�ھ�ا، 
وك��ذل��ك ل��ل��س��ادة ال��ب��اح��ث��ی��ن 
والس��ی��اس��ی��ی��ن واالك��ادی��م��ی��ی��ن 
الذین یقومون بنشر م�ق�االت�ھ�م 
ودراس��ات��ھ��م وأف��ك��ارھ��م ف��ي 

 میادین متنوعة.

في الواقع عندما ن�ت�ح�دث ع�ن 
ھذه ال�ج�ری�دة ن�ف�ت�خ�ر ون�ع�ت�ز 
بذكرھا كأنھا جزء من ح�ی�ات�ن�ا 
الیومیة بسبب م�ا ن�ج�ده ف�ی�ھ�ا 

 م���ن االخ���ب���ار ال���م���ت���ن���وع���ة
السیاسیة والثقافیة والتعلیمی�ة 
وال��ت��رب��وی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة 
واالق��ت��ص��ادی��ة وغ��ی��ر ذل��ك، 
ونشرھا بحریة ت�ام�ة، ع�ن�دم�ا 
نرید نشر البحوث وال�دراس�ات 
واالفكار وحتى مقاالتنا النقدیة 
البن�اءة ف�ی�ھ�ا ب�دون أي ت�ردد 
وان ك��ان��ت اف��ك��ارن�ا ان��ت��ق��ادی��ة 
للسلط�ة وال�ج�ھ�ات ال�م�ع�ن�ی�ة، 

نتم�ن�ى ل�ھ�ا دوام ال�ع�ط�اء   لذا
وم�زی�د ال��م�ع�ل�وم��ات وال�ث�ب��ات 
على الحقائق لتك�ون ج�ری�دت�ن�ا 
جریدة العراقیة ش�م�وع�ا ت�ن�ی�ر 
دربنا للوص�ول ال�ی�ھ�ا، وب�ارك 
هللا ف��ی��ك��م ل��م��ا ت��ق��دم��ون م��ن 

البناء  خدمات جلیلة، تقدمونھا
البلد واإلنسانیة جمعاء ب�ك�اف�ة 

 ..قومیاتھم وطوائفھم
 
  صحیفة العراقیة الغراء 

ب���أزك���ى ال���ت���ھ���ان���ي   ن���ت���ق���دم
والتبریكات الى رئیس التحریر 
وال����ك����ت����اب وال����م����ح����رری����ن 
والصحفیین لما بذلوه من جھد 
م���ت���واص���ل ط���ی���ل���ة الس���ن���ی���ن 
الم�اض�ی�ة ب�إص�دار الص�ح�ی�ف�ة 

ك�م�ا ان ال�ع�راق   بحلل ج�دی�دة
المتحضر ایضاَ لم یكن ی�وم�ھ�ا 
بعیدا عن العالم�ی�ة وج�م�ی�ع�ھ�ا 
كانت تن�ادي ب�ح�ق�وق االنس�ان 
واطالق الحریات العامة وبن�اء 
اسس ومؤسسات دیم�ق�راط�ی�ة 

  واعادة ھیكلیة الدولة.
الجریدة والج�م�ی�ع ی�ط�م�ح�ون  

ف���ی���ھ ب���االس���ت���ق���رار واالم���ان 
والس��ع��ادة وال��ت��ق��دم ف��ي ظ��ل 
القانون والدیمقراطیة وحم�ای�ة 
حقوق االنسان من خالل ب�ن�اء 

دولة مؤسساتیة قانونیة تكون 
دولة المواطنة لكل العراقی�ی�ن. 
نسأل هللا ان یكون في ع�ون�ك�م 

 التمام ما یصبو الی�ھ ال�ج�م�ی�ع
من ال�ح�ق�ائ�ق وال�وق�ائ�ع ع�ل�ى 
الساحة العراقیة في ال�م�ج�االت 
السیاسة والعسكریة والثقاف�ی�ة 
واالج���ت���م���اع���ی���ة وغ���ی���رھ���ا 

في ذكرى ت�أس�ی�س   العراقیون
الب�د ل�ن�ا   ھذه الصحیفة الغراء

نقف بتقدیر الى حصیل�ت�ھ�ا   ان
الصحفیة واإلع�الم�ی�ة ونش�ی�ر 
الى الدور السیاسي واالعالمي 
وال��ث��ق��اف��ي ال��ذي ت��ل��ع��ب��ھ ھ��ذه 
الصحیفة في ب�ل�ورة ات�ج�اھ�ات 
قرائھا نحو أولویات ال�م�رح�ل�ة 
في م�ج�االت ت�ع�زی�ز م�وج�ب�ات 
ال��م��م��ارس��ة ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
والتأكید على ح�ق�وق االنس�ان 
وفت�ح مس�اح�ات واس�ع�ة أم�ام 
الحوار والرأي االخ�ر وت�وف�ی�ر 
المناخ االفضل لتحقیق الحری�ة 
والس��ل��م ال��م��دن��ي وت��ح��ج��ی��م 
االح��ت��ق��ان��ات ب��ك��ل ص��ورھ��ا 
وس��ی��ادة االم��ن والس��الم ف��ي 

 المج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي ع�م�وم�ا،
ف���ت����ح����ی����ة ع����ط����رة ل����ك����ادر 

وت�ھ�ن�ئ�ة ح�ارة ل�ك�ل   الج�ری�دة
الزمالء العام�ل�ی�ن ف�ی�ھ�ا وال�ى 

مزید من ال�ن�ج�اح�ات م�ن أج�ل 
ص��ح��اف��ة ھ��ادف��ة وم��ل��ت��زم��ة 
ومن�ح�ازة ل�ل�ن�اس وھ�م�وم�ھ�م 
وت�ط�ل�ع�ات�ھ�م ال�م�ش�روع�ة ف��ي 

 .. الحیاة الحرة الكریمة
 
ج���ری���دت���ن���ا ال���ت���ي ت���ن���ق���ل  

وتساھ�م بش�ك�ل ك�ب�ی�ر   الحدث
في دعم الكلمة الصادقة ون�ق�ل 
االنشطة الس�ی�اس�ی�ة واالم�ن�ی�ة 
والری�اض�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة ول�ھ�ا 
ل���م���س���ات ك���ب���ی���رة ف���ي ك���ل 
ال���م���ج���ت���م���ع���ات ال���ع���رب���ی���ة 

 والغربیة..صح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة
اسما ی�ح�س�ب ل�ھ ال�ك�ث�ی�ر ف�ي 

وال�ت�ي   سماء الكلمة الص�ادق�ة
تضعھم أمام مسوؤلی�ة م�ھ�م�ة 
عنوانھا تطویر العم�ل وت�ق�دی�م 
ك��ل م��اھ��و ج��دی��د ف��ي ال��ع��م��ل 
الصحفي النھا صوت المواط�ن 
العراقي في ال�خ�ارج وال�داخ�ل 
وت���ط���رح ال���م���واض���ی���ع ب���ك���ل 
مصداقیة وحق�ی�ق�ة ب�ع�ی�دا ع�ن 
التزویق والتھ�وی�ل وس�اھ�م�ت 

 في وح�دة الص�ف وال�ت�ع�ای�ش
ل�ل�ع�راق�ی�ة  ن�ب�ارك ..  والمح�ب�ة

 الس�ادس رب�ی�ع�ھ�ا األست�رال�ی�ة
سنة ت�ق�دم  100وعقبال  عشر

  ... وعطاء.. مبارك من القلب

  دسا   "اا اا" 
 

  منال الحسن/ھولندا
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 العراقیة االسترالیة
  توقد شمعتھا السادسة عشرة 

 

اع واء وا  و 
 

 
 
 
 
 
 

 د. بھنام عطاهللا
 سھل نینوى -العراق  
 

 

 
 

لقد أضحت جریدة العراقیة اإلسترالیة الغراء المرجع األول لألدباء والكت�اب    
والفنانین والثقافة عموماً داخل استرالیا وخارجھا، وإستطاعت أن تس�ت�ق�ط�ب 
أبرز األقالم المبدعة، فكانت والدتھا حاجة م�ل�ح�ة وم�ھ�م�ة، س�دت م�ن خ�الل 
عملھا فراغاً كبیراً عانى منھ الكثیر من األدب�اء واإلع�الم�ی�ی�ن، ف�ھ�ي ل�ی�س�ت 

  إخباریة فقط بل تقدم عبر صفحاتھا كل ما ھو مفید وممتع ومبدع.
لھذا فأنھا تؤكد دائما على نقطة التواصل مع المبدعین، في كل م�ك�ان وت�ع�ب�ر 
نقطة البحث عن القارئ، ألنھا واثقة من نفسھا بما تق�دم�ھ أس�رة ت�ح�ری�رھ�ا، 
إبتداًء من التصمیم واإلخراج وصوال الى ما تنشره من مواضیع ثقافیة منوعة 
وشیقة، بعد أن تطورت على مدى السنوات الماضیة، فأصبحت م�ث�ار إع�ج�اب 
المثقفین، وھذا ما لمسناه من خ�الل ت�ن�وع األس�م�اء ال�م�ب�دع�ة ال�ت�ي ت�ف�رش 

 .مساحات من كتاباتھا على صدر صفحاتھا المنوعة
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

لقد برھنت العراقیة االسترالیة أنھا جریدة شاملة شامخة حاملة ل�واء ال�ك�ل�م�ة 
ال�ح�رة   المبدعة، محافظة بذلك على رسالة الصحافة المھنی�ة وال�م�وض�وع�ی�ة

المحایدة، والتي لم یغب عن بالھا حالة الوطن وما یمر بھ، فواكب�ت ت�ط�ورات�ھ 
خطوة خطوة، وبھذا فھي تعد من كبریات الصحف التي تصدر خ�ارج ال�ع�راق 
ألبناء شعبنا وبكافة أطیافھ، ومنبراً ثقافیاً حافالً تمثل في رس�ال�ت�ھ�ا اإلنس�ان�ی�ة 
 في نشر الثقافة والدیمقراطیة من خالل فكر ھیئة تحریرھا وكتابھا المعروفین.

وبمناسبة إشعال شمعتھا السادسة عشرة، ال یسع�ن�ا إال أن ن�ق�دم ب�اق�ات ورد 
أزكى   عطرة مع تبریكاتنا لھذا الصرح اإلعالمي، كما نقدم وبكل فخر وإعتزاز

التھاني والتبریكات لھیئة التحریر وخاصة الزمیل الدكتور موفق ساوا رئ�ی�س 
التحریر واالعالمیة ھیفاء متي نائب رئیس التحریر وكل المحرری�ن وال�ك�ت�اب 

 .. والقراء والمساھمین في الكتابة فیھا

كل عام والعراقیة الغراء وجمیع العامین فیھا بخیر وبركة متن�م�ی�ا 
 .لھا المزید من اإلنتشار والتقدم، بغیة أداء رسالتھا اإلعالمیة

 .كل عام والعراقیة الغراء بخیر ونجاح وتألق وابداع

اا ااَ ُُ  ادْ ة   

أألخ ال�ع�زی�ز والص�دی�ق دك�ت�ورم�وف�ق 
ساوا رئیس تحریر جریدة (أل�ع�راق�ی�ة) 

 ألغراء.
ألفنان، واإلعالمي، والشاعر، ومت�ع�دد 

 المواھب، تحیة محبة واعتزاز
  

 عمید(م) مھندس/تادرس عزیز بدوي
  سیدني  - 4/10/2020

 

أق��دم ل��ك��م ت��ھ��ن��ئ��ت��ي ال��ق��ل��ب��ی��ة الص��ادق��ة   
إلست�م�رار ال�وج�ود ال�م�ت�م�ی�ز ف�ي م�ج�ال 
اإلعالم، والثقافة، والف�ن ل�ك�م، ول�ج�ری�دة 
(ألعراقیة) برئاستكم ألسرتھ�ا ال�ت�ي تض�م 
نخبة من ال�ك�ت�اب، واألدب�اء، والش�ع�راء، 
والمؤرخین، والمحللین فیعط�ون�ھ�ا ث�راءا 
وتنوعا، وإبداعا، فتزداد تألق�ا ع�ام�ا ب�ع�د 
ع��ام، م��ح��ت��ف��ظ��ة ب��الش��ب��اب، وال��ح��م��اس، 

 والجدیة، واإلتزان.
تقدم المتعة، والثقافة، والمعرفة للمجت�م�ع 
العربي في أسترالیا، وتبعث،ك�م�ن�ب�ر ح�ر، 
برسائل أم�ان�ي، وآم�ال ل�وط�ن�ن�ا ال�ع�رب�ي 
بمختلف أقطاره، سع�ی�ا م�ن ك�ل ف�رد ف�ي 
أسرة ھذه الجریدة المتألقة، أن یضع لبن�ة 
في تقدم وطننا العربي الكب�ی�ر، وت�ط�وره، 
وصوال إلى تحقیق وطن راقي، مت�ح�ض�ر، 

 عصري وحدیث.
یسعدني ویش�رف�ن�ي أن أك�ون أح�د أف�راد 
أسرة (ألعراقیة)، بإسھاماتي المتواضع�ة، 
وأن أشارككم في إیقاد الشم�ع�ة الس�ادس�ة 
عشرة ل�ھ�ا، داع�ی�ا هللا ل�ك�م ب�ال�ت�وف�ی�ق، 

 والنجاح، واستمرار العطاء، واإلبداع.
 مع تقدیري واحترامي.
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 "نحن ال نطفئ الشموع بل نوقدھا"
بھذه الكلمات البسیطة العمی�ق�ة أع�ل�ن د، 
م��وف��ق س��اوا رئ��ی��س ت��ح��ری��ر ج��ری��دة 
"العراقیة األسترالیة" عن االحتفاء بع�ی�د 

ال�م�واف�ق   میالد الجریدة الس�ادس عش�ر
، ب��ھ��ذه ال��ك��ل��م��ات كس��ر 2020/10/05

رئیس التحریر بروتوكول أع�ی�اد ال�م�ی�الد 
التي یرمز فیھا إطفاء الشموع إل�ى رس�م 
القطیعة ب�ی�ن األزم�ن�ة ف�ك�أن ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
سیبنى على فراغ، على التنك�ر ل�ل�م�اض�ي 
فتت�وزع مس�ی�رة االنس�ان ب�ال�ت�ال�ي ع�ل�ى 

 محطات منفصلة على خط الزمن.
لكن مسیرة "العراقیة األس�ت�رال�ی�ة" ھ�ي 

االستمرار، است�م�راری�ة ال�ن�ض�ال  مسیرة 
وأری�د   من أجل أھداف رسمت في العراق

لھ (النضال) أن ی�ت�واص�ل ف�ي أس�ت�رال�ی�ا 
بشكل مختلف عما كان علیھ ف�ي األص�ل، 
وما دامت القضیة التي من أج�ل�ھ�ا ب�ع�ث�ت 
الجریدة مازالت قائمة فالشم�وع س�ت�ب�ق�ى 

لتسلیط األضواء على كل األرك�ان   موقدة
 المظلمة.

في الحقیقة انا لم أواكب صرخة ال�والدات 
األول�ى ل��ل�ج��ری�دة، رب��م�ا ألن ال�م��س�اف��ات 
الجغرافیة قد باعدت بیننا فأنا من ت�ون�س 

وأس�ت�رال�ی�ا ھ�ي م�ج�رد اس�م   وأقیم فیھ�ا
على خریطة یفصلنا ع�ن�ھ�ا ف�ارق زم�ن�ي 
ب��ت��س��ع س��اع��ات، ل��ك��ن��ن��ي ی��وم ع��رف��ت��ھ��ا 

وھ�م  -(الجریدة) أصبحت م�ن عش�اق�ھ�ا 
 -كثر

ث�م ب�دأ … شدني اإلخراج أول م�ا ش�دن�ي 
 …التعارف بیننا

…وجدتھ�ا م�ت�رف�ع�ة ع�ن ك�ل ال�ت�ف�اھ�ات
خ��ط��ھ��ا ال��ت��ح��ری��ري واض��ح … ت��ق��دم��ی��ة

واستراتیجیتھا مدروسة فھي ت�رم�ي   بین
إلى االرتق�اء ب�ال�ف�ك�ر م�ھ�م�ا ی�ك�ن م�ج�ال 
تش���غ���ی���ل���ھ (الس���ی���اس���ة او ال���ت���اری���خ 

وتستنھض الحس الوط�ن�ي …)  األدب  أو
إذ تذكر باألرض التي "تسرق ف�ي وض�ح 
النھار"، وبحقوق األنسان ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ك 

وبتاریخ البالد ال�ذي ی�ط�م�س أو   كل یوم
 …یباع 

ك��ل ذل��ك ط��ب��ع��ا ب��ف��ض��ل ال��ك��ت��اب ال��ذی��ن 
اح��ت��ض��ن��وھ��ا واح��ت��ض��ن��ت��ھ��م وھ��م ف��ي 

دلیال عل�ى رواج�ھ�ا ال�واس�ع ف�ھ�ي   تزاید
م��ت��ن��ف��س ال��ج��ال��ی��ة ال��ع��راق��ی��ة وم��ؤل��ف��ة 

وھي متنفس كل ناطق ب�ال�ع�رب�ی�ة   قلوبھم
طامح إلى بعض النور ف�ي زم�ن ال�رداءة 

 والتشرذم والتراجع الثقافي والحضاري.
"العراقیة األسترالیة" ذات إطاللة أن�ی�ق�ة 
متبرجة ف�ي دالل�ة ع�ل�ى ذائ�ق�ة ج�م�ال�ی�ة 
مرھفة، وكیف ال تكون ورئیس تحری�رھ�ا 
فنان وشاعر ملتزم ارتقى ب�ف�ك�ره وق�ل�م�ھ 
عن التفاھات والخرافات فلم یمإل الجریدة 
بإعالنات الشع�وذة وال�م�واد ال�ت�ي ت�ط�ی�ل 

كس�ب�ا ل�ل�م�ال … وتضخم وتنفخ وت�ن�ح�ف 
… 

نضد الص�ف�ح�ات ف�ك�ر مص�ق�ول ووزع�ت 
األل��وان ع��ل��ى ال��ع��ن��اوی��ن ریش��ة ف��ن��ان 
(واعتقد أن ال�ف�ض�ل ف�ي ذل�ك ی�ع�ود ال�ى 
السیدة ھیفا متي، نائبة رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر 

ال�م�ادة وع�ي   أیضا)، وسھر على اختیار
متوقد وإیمان بقیمة الح�رف یش�ت�رك ف�ي 

 …ذلك الناشر وصاحب النص
أخذت من كل ش�يء ب�ط�رف "ف�إن أردت 
الذاكرة التاری�خ�ی�ة ل�ن�ض�االت ال�ع�راق�ی�ی�ن 
وجدت ما ی�رض�ی�ك وی�ف�ی�دك، وإن أردت 
نضاالت الحاض�ر ف�ي الس�اح�ة ال�ع�راق�ی�ة 
شفت غلی�ل�ك، إن أردت س�ردا أو ش�ع�را 
أمتعتك بكل جدید مترف وان ط�ل�ب�ت ن�ق�دا 

وھي ت�وازن   سیاسیا أو أدبیًا لبت رغبتك
ھ�ي …  بین كل المجاالت حضورا وق�ی�م�ة

الذاكرة وھي الحاضر بكل شواغل�ھ وھ�ي 
الساحة الفنیة واألدبیة مس�رح�ا و روای�ة 
 وقصة قصیرة وقصائد شتى ونقدا جادا..

تح�اور م�ن خ�الل�ھ�ا ال�ع�راق�ي والس�وري 
 واللیبي والتونسي ... وووالخ.

ف�م��ن ی��وف��ر ل��ك م��ث��ل ھ��ذه ال��م��ت�ع وھ��ذه 
 اللقاءات غیر "العراقیة االسترالیة"؟

وھي تتوجھ إلى ق�ارئ ذك�ي ط�ل�ع�ة، ن�م�ا 
ع��ن��ده ال��ح��س االنس��ان��ي وآم��ن ب��ت��آل��ف 
الشعوب ال�م�م�ح�وق�ة ال�ت�ي ھ�م�ھ�ا واح�د 
ومش��اك��ل��ھ��ا الس��ی��اس��ی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة 
والثقافیة متماثلة، لكن�ھ�ا ت�ب�ق�ى ن�خ�ب�وی�ة 
فھي جریدة المثقف، وقد تتواضع أح�ی�ان�ا 
فتدرج ركنا قصیا لمن یعت�ق�د أن ال�ن�ج�وم 
تسطر عمل یومھ فتض�ع ل�ھ "ح�ظ�ك م�ع 

 األبراج"
كل یوم أربعاء، تھب نسم�ات "ال�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة" على قرائھا في جمیع أن�ح�اء 
العالم فتش�ارك�ھ�م ق�ھ�وة الص�ب�اح أو أی�ة 
وج��ب��ة أخ��رى (حس��ب ال��ف��ارق ال��زم��ن��ي) 

 فتجعل المتعة متعتین.
أمام ذاك ال�ك�م ال�ھ�ائ�ل م�ن  -ویخیل إلیك 

 -المادة المعرفیة وذاك البھاء في الع�رض
أن الساھرین علیھا فریق م�ت�ع�دد األف�راد 
وقد ال تصدق أن ذاك المجھود الجبار ھ�و 
ل����ن����ف����ری����ن ف����ق����ط ھ����م����ا رئ����ی����س 

موفق ساوا و نائبت�ھ الس�ی�دة ٠د  التحریر
  ھیفا متي

فكم أطفأ موفق ساوا من شمع العم�ر ك�ي 
 یوقد شموع الجریدة؟

وكم ق�دم م�ن أی�ام ع�م�ره ق�رب�ان�ا ل�ق�راء 
 الجریدة؟

وكم لیلة بیضاء قضاھا واقفا حت�ى ی�م�ت�ع 
  قراء الجریدة صباحا؟

وكم تضحیة قدمت ھیفا م�ت�ي ك�ي ت�خ�رج 
الجریدة عروسا في أبھى زینت�ھ�ا ف�ت�م�ت�ع 

 عین الناظر وعقلھ؟
إذا لم یكن ھذا كلھ نضاال من أجل اإلع�الم 
المفید والتثقی�ف وص�ق�ل ال�ذائ�ق�ة ف�ك�ی�ف 

 یكون النضال؟.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

تھانینا لج�ری�دة ال ت�ط�ف�ئ الش�م�وع ب�ل 
 توقدھا.

ك���ل ع���ام وان���ت أب���ھ���ى"ال���ع���راق���ی���ة 
االسترالیة" لیس لنا من مطلب سوى : 

 واصلي معنا الطریق.

اا ااَ ُُ  ادْ ة   

:اا اا 
ة ر   ا 

 إھداء إلى جریدة العراقیة األسترالیة بمناسبة عید میالدھا السادس عشر  
   

 2020/10/50تونس  -بقلم الناقدة: زینب حداد 



االحتفال بإیقاد الشمعة السادس�ة عش�ر ل�ل�ع�راق�ی�ة 
األس�ت�رال�ی�ة، أج�د ص�ع�وب��ة أن أك�ت�ب ف�ي ح�ق�ھ��ا 
ووصفھا، لقد كتبت مواضیع كثیرة ف�ل�م ی�ع�ان�دن�ي 
قلمي، لكن أن اكتب عن مدرسة تعلمت منھا الكثیر 
"ورطة"، تورط القلم في مشك�ل ال ح�ل ل�ھ غ�ی�ر 
النجاة والتخلص من منھا ویھنئ رئیس ال�ت�ح�ری�ر 
الدكتور موفق ساوا ونائب الرئ�ی�س ھ�ی�ف�اء م�ت�ي 
وأسرة الجریدة بمناس�ب�ة إی�ق�ادھ�ا ش�م�ع�ة ج�دی�دة 

)، بقوة وثبات ونب�ارك ال�خ�ط 16ودخولھا عامھا (
الثقافي والحیاد الواضح للجریدة ف�ي ال�دف�اع ع�ن 
قضایا العراقیین. باإلضافة لن�ج�اح�ھ�ا ف�ي ال�ح�ف�اظ 
على ال�ن�ھ�ج ال�ذي س�ل�ك�ت�ھ ن�ح�و ط�ری�ق ال�ك�ل�م�ة 
المستقلة الھادفة والش�ج�اع�ة، س�ی�م�ا وھ�ي ال�ت�ي 
أمضت كل سن�وات أص�دراھ�ا ع�ل�ى م�ب�دأ اإلع�الم 

 الھادف.
االحتفال بھذه ال�م�ن�اس�ب�ة إح�ی�اء ل�ذك�رى اإلع�الم 
ال�ورق��ي ال�م��ت��داول ال�ذي ی��ح�م��ل ال��خ�ب��ر ال�ی��ق��ی��ن 
والتحلیل، لیعرف المتلق�ی�ن ال�م�ت�ل�ھ�ف�ی�ن ب�ق�ض�ای�ا 
المعرفة والثقافة والسیاسة وال�ع�ل�وم، وغ�ی�ر ذل�ك 

 من القضایا التي یھتم بھا الكثیرین.
"العراقیة األسترالیة "صحیفة أسب�وع�ی�ة ش�ام�ل�ة 
عربیة دولیة مستقلة، صدرت في أسترالیا بت�اری�خ 

، ھ��ك��ذا اخ��ت��ارھ��ا 2005ال��خ��ام��س م��ن أك��ت��وب��ر 
مؤسسھا الدكتور موفق ساوا من�ذ ص�دور ع�ددھ�ا 
األول، كرست المزاوجة بین نقل األخبار الم�ح�ل�ی�ة 
والدولی�ة وال�رأي ال�ح�ر، وان�دم�اج�ھ�ا ف�ي ت�ط�ور 
العصر والتزام عربي ودولي من�ف�ت�ح، س�بّ�اق�ة ف�ي 
التجدید شكالً ومضموناً وتجربة مھن�ی�ة ص�ح�اف�ی�ة 

 حرة.
االحتفال بعیدھا الس�ادس عش�ر، م�ن�اس�ب�ة ل�ن�ش�ر 
مفاھیم ال�ع�م�ل الص�ح�اف�ي ال�ح�ر وال�دی�م�ق�راط�ي، 
واحتفاء بالمؤسسین والعاملین م�ن اج�ل ال�ك�ل�م�ة 
الحرة ، كتابھا منتشرون في دول عدة ، أخ�ب�ارھ�م 
ومواضیعھم أقصر وأق�رب إل�ى ال�ت�ن�اول، وأخ�ذت 
شكال رشیقاً مذ خ�رج�ت ب�ح�ل�ت�ھ�ا، ف�ھ�ي ن�م�وذج�اً 
عصریاً للصحافة ال�م�ك�ت�وب�ة، أن�ی�ق�ة ف�ي م�ت�ن�اول 
الجمیع، زّوادة ال�ق�راء ف�ي ال�م�ك�ات�ب وال�دواوی�ن 
والبیوت، رفیقة الجمیع نساء ورجاالً وشباباً، فك�ل 
واحد یجد فیھا ما یمكن أن یفیده أو یعبّر عن رأي 
أو شعوٍر أو یتوقع توجھات في عصر المعلوم�ات، 
رغم أن الوقت أصبح أكثر قیمة وأسرع وتیرة ف�ي 
عصر انفجار المعلومات، ولم یعد القبول ب�ال�ق�ل�ی�ل 
مع قارئ زمن الفضائیات واإلنترنت، إال انھا بقیت 

 تروي ظمأ القارئ .
"العراقیة األسترالیة" في عیدھا السادس عشرة، 
تحدي كبیر وإصرار لتحقیق حری�ة الص�ح�اف�ة م�ن 
خالل بیئة إعالمیة حّرة ومستق�لّ�ة، وق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
التعّددیة وھذا معناه أن الثقافة االنسانیة منف�ت�ح�ة، 
تقبل باآلخر وترحب بھ بل وتحتضنھ، وتمكن�ھ م�ن 
عرض ھمومھ، من خ�الل ص�ح�ی�ف�ة ت�ن�ط�ق ب�اس�م 

ال�وط��ن (ال��ع��راق) ول��م ت��ك��ن ھ��ن��اك رض��وخ ألي 
ت�ح�ف��ظ�ات م�ن أي ط�رف داخ�ل��ي أو إق��ل�ی��م�ي أو 
خارجي، عند نشر أي خبر من خالل نشر التق�اری�ر 
الصحافی�ة ول�ن ی�ؤث�ر ع�ل�ی�ھ�ا ال�ع�ام�ل ال�ت�ج�اري 

 والتطورات التكنولوجیة المتسرعة.
تحافظ الجریدة على نموذجھا التقلیدي ال�م�ط�ب�وع، 
وھي تحاول أن تقّدم مواد رصینة وجادة ل�ل�ق�ارئ، 
ب�غ��ی�ة ج��ذب�ھ إل�ی��ھ��ا أك��ث�ر. ف��ی�م��ا ی��خ��ط�و اإلع��الم 
اإللكتروني خطوات كبیرة في ھذا المجال، فالسباق 
ما زال مستمراً بی�ن االث�ن�ان والس�ن�وات ال�م�ق�ب�ل�ة 
سیكون لھا الدور األكبر في إعطاء ج�واب ن�ھ�ائ�ي 
لھذا السباق، وستبقى الصحافة المطبوعة عص�ی�ة 
على الموت بوجود القراء الذی�ن ت�رب�ط�ھ�م ع�الق�ة 
وثیقة ب�ال�ورق وال�ح�ب�ر، وس�وف تس�ت�م�ر م�ھ�م�ا 
تطورت الصحف اإللكترونیة ألننا نستمت�ع ب�م�س�ك 
ورق الجریدة وم�دم�ن�ون رائ�ح�ت�ھ�ا وال نس�ت�غ�ن�ي 

 عنھا.
كل اسبوع حال اصدارھا ووصولھا إلى الحاسوب، 
أطالعھا اقول مع نفسي أن الجریدة بمثابة المن�ب�ر، 
وإحدى أھم وسائل التعبیر والتغی�ی�ر، ت�ل�ع�ب دوراً 
في إنضاج فكرة التغییر، وح�رث ت�رب�ت�ھ رغ�م ك�ل 
الظروف التي تواجھ عملھا، فھي م�ی�دان الص�راع 
بین الخیر والشر، بی�ن ال�ظ�ال�م وال�م�ظ�ل�وم، م�رآة 

 صادقة تمعنت بالموضوعیة العلمیة.
"العراقیة األسترالیة" إن دلت على شيء إنما تدل 
على اإلرادة الحرة للمثقفین، وتأكیدھم على أھمیة 
الصحافة ودورھا في النھوض الح�ض�اري، ونش�ر 
الوعي الثقافي والتعایش بین جمیع القومیات، بعد 
مرور ستة عشرة عام ع�ل�ى ص�دروھ�ا، ال ب�د أن 
اتحدت عن الدكتور موفق ساوا عندما التقیت مع�ھ 

في تركیا (إسطنبول)، في م�ن�زل  1998نھایة عام 
متواضع قابع في أزقة الحي الشعب�ي، اس�ت�ق�ب�ل�ن�ي 
الرجل بفرح وابتسامة ، تتوقّد في عین�ی�ھ ع�زی�م�ة 
الّشباب وترتسم على وجھھ سیمات اإلقدام، وذكاء 
متقد یغزل لسانھ أجمل األحادیث وأرق الحك�ای�ات، 
ال ینطق إالّ بالطیّب من الكالم، جل�س�ن�ا ف�ي غ�رف�ة 
متواضعة بسیطة األثاث نافذتھا تطل عل�ى ال�زق�اق 
الضیق، على طرف من ال�غ�رف�ة م�ن�ض�دة خش�ب�ی�ة 

فوقھا مجموعة أوراق ودف�ت�ر م�الح�ظ�ات   صغیرة
وبعض الكتب كان الرجل یكتب أشعاره وم�ذك�رات�ھ 
ویومیاتھ، یبذل أقصى جھده في الكت�اب�ة ال یش�ك�و 
وال یتكاسل، فھو إنسان ن�اج�ح وب�ارع ف�ي م�ج�ال 
اختصاصھ، ال یفارقھ النجاح أی�ن�م�ا ح�ل وارت�ح�ل. 
قاموسھ ال ی�ح�ت�وي ع�ل�ى م�ف�ردة (فش�ل)، ق�دم�ت 
زوجتھ القھوة لنا وعلى شفتیھا ابتسامة مش�رق�ة، 
 وقد مأل كیانھا فرح وفیض من السعادة ال توصف.

كان لقاء التعارف مع ھ�ذا ال�رج�ل رائ�ع�ا، ف�یّ�اض�ا 
بالمشاعر النّبیلة حتّى أنّي لم أستطع التّع�ب�ی�ر ع�ن 
بھجتي وغبطتي بالكالم، وكن�ت أدون ف�ي دف�ت�ري 
الص��غ��ی��ر م��ا ی��ق��ول، ت��ح��دث��ن��ا ع��ل��ى ال��م��س��رح 
والمسرحیات، وكیف كان العراقیین القدامى الذی�ن 
عاشوا قبل المی�الد ق�د ع�رف�وا ال�م�س�رح، وھ�ن�اك 
شواھد ما زالت قائمة ع�ل�ى وج�ود ال�م�س�رح ف�ي 
العراق القدیم، وان مدینة الم�وص�ل ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 

نینوى قد شھدت بدای�ات ال�ن�ش�اط ال�م�س�رح�ي ف�ي 
العراق، ومن أمنیاتھ أن یكون ھناك مسرحا خاصا 
للناطق�ی�ن ب�الس�ری�ان�ی�ة واالع�ت�م�اد ع�ل�ى ال�ت�راث 

 والموروث الشعبي.
ح��دث��ن��ي ع��ن أع��م��ال��ھ ال��م��س��رح��ی��ة م��ن ت��أل��ی��ف��ھ  

وإخراجھ، وك�ی�ف حص�ل ع�ل�ى ب�ك�ال�وری�وس ف�ي 
الفنون المسرحیة فرع اإلخراج من ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون 
ال�ج��م�ی��ل��ة، وق��دم مس��رح��ی�ة (س�ی��زی��ف وال��م��وت)

 كأطروحة تخرج ونال درجة امتیاز.
فھو عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقیین  

والعرب، وعضو في نقابة الفنانین واحد مؤس�س�ي 
فرقة مسرح شیرا في بغداد، ول�ھ مس�رح�ی�ات م�ن 
تألیفھ (بنت المختار، وال�ع�م�ی�ان ی�ع�ودون، س�ارة 

 والبیك وغیرھا).
تكررت زیارتي ل�ھ�ذا ال�رج�ل وك�ل م�رة ت�غ�م�رن�ي 
سعادة ال توصف، ع�ن�دم�ا ی�ت�ح�دث ع�ن ال�م�س�رح 
وتطور المسرح السریاني وھمھ إكمال كتابة ال�ذي 
ك��ان ی��ج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات، م��ن مص��ادرھ��ا ع��ب��ر 
الم�راس�ل�ة أو االتص�ال الش�خ�ص�ي، ال�ذي اس�م�اه 
(الناطقون بالسریان�ی�ة وال�م�س�رح الس�ری�ان�ي ف�ي 

  م).2000الى  1880العراق من عام 
الرجل شاعراَ وفنان ومحب لوطنھ، یتحلّى بالّصبر 
والثّبات ویطمئن نفسھ ویشّجعھا ویق�ول ف�م�ا ب�ع�د 
الصبر إال ال�ف�رج، ف�ھ�ن�اك ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ص�ائ�د 
والكلمات الجمیلة التي نستطی�ع أن ن�م�ت�دح ف�ی�ھ�ا 
أشخاص أعزاء ونجد كلمات المدح والثناء الملیئة 
بالحب والتقدیر ولست مبالغا فیما أكت�ب�ھ ع�ن ھ�ذا 

 الرجل.
الرجل ال یحتوي قاموس نجاحھ ع�ل�ى ك�ل�م�ت�ي إذا 
ولكن، ھو الذي ك�ان یس�ب�ح ف�ي ات�ج�اه الس�ف�ی�ن�ة 
عكس الناس الذین یضیعون وقتھم في ان�ت�ظ�ارھ�ا. 
فالحیاة ملیئة بالحجارة فلن یتعثر بھا، بل ج�م�ع�ھ�ا 

  وبنى بھا سلما صعد بھ نحو النجاح.
متفائال یتطلع الى الس�م�اء، ف�ي ال�ل�ی�ل ی�رى ن�ور 
القمر وحنانھ، وال یرى قسوة الظالم، یج�ذب إل�ی�ھ 

ال یدع الغرور یدخل الى قلبھ، ول�ن  محبة االخرین
یقول ان النجاح ھو مجرد عملیة ح�ظ، م�ب�دع ف�ي 
المسرح بكل ما تحملھ الكلمة م�ن م�ع�ن�ى ع�رف�ت�ھ 
ش�اع��را ومس��رح�ی��ا وأدی��ب��ا وص��ح��اف��ی�ا وم��خ��رج��ا 

 سینمائیا.
اسأل هللا أن ی�ج�ع�ل ال�نّ�ج�اح ح�ل�ی�ف�ھ، وأدع�و ل�ھ 
بالّصّحة الكاملة والّسعادة الّشاملة والّرقّي المطّرد، 
تحیة لعائلتھ الكریمة، تحیة وتقدیر الى ذاك الرج�ل 
القدیر الذي أكمل دراستھ في المھجر وحصل عل�ى 

 شھادة الدكتوراه.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

فالف ألف تحیة للجریدة العراقیة األست�رال�ی�ة ف�ي 
یوم صدورھا بمواضیعھا ونشاطھا الدؤوب لتؤكد 
أصالة الصحافة العراق�ی�ة وھ�ي تس�ی�ر ف�ي ب�ح�ر 
الصحافة على سفینة التطور من منج�ز إل�ى آخ�ر 
ومن جمیل إلى ما ھو أجمل. وأت�ق�دم م�رة ث�ان�ی�ة 
بالتھنئة الحارة والتبری�ك إل�ى ك�اف�ة اإلع�الم�ی�ی�ن 
والكتّاب فھ�م ن�ب�ض الش�ع�ب، وال�م�رآة ال�ع�اكس�ة 
ل���ح���ض���ارة وث���ق���اف���ة وط���م���وح���ات الش���ع���وب 

   واھتماماتھا.

 

 
 
 
 
 

  دا ا  ا اا  
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مطرباً ومطرب�ة  25سیقوم حوالي   
من العراقیین المقیمین في سیدني ـ 
استرالیا بنثر عطر اغنیاتھم الرائعة 
ف��ي وس��ط م��ع��ج��ب��ي ف��ن��ھ��م، خ��الل 
مھرجان األغ�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة األول، 
الذي یقام في قاعة النادي الریاض�ي 
والثقافي األشوري بسی�دن�ي، وذل�ك 
ی�����وم الس�����ب�����ت ال�����م�����ص�����ادف 

2005/4/23.  
أن ھذا المھرجان یعد م�ح�ط�ة ف�ن�ی�ة 
م�ھ�م��ة، ی�ت��ی�ح ال�ف�رص��ة ل�ل��م�ط��رب 
لت�ق�دی�م أح�دث أغ�ن�ی�ات�ھ، ول�ی�ع�رف 
صداھ�ا وم�دى ن�ج�اح�ھ�ا م�ن خ�الل 
الجمھور، وخاصة، بع�د أن ع�ل�م�ن�ا 
أن��ھ س��وف ل��ن یس��م��ح ل��ل��ج��م��ھ��ور 
بالمشاركة في الرقص أثن�اء ت�ق�دی�م 

المطربین ألغنیاتھم، إالّ بعد إنت�ھ�اء 
جمیع الم�ط�رب�ی�ن ال�م�ش�ارك�ی�ن ف�ي 
ال��م��ھ��رج��ان م��ن ت��ق��دی��م ف��ق��رات��ھ��م 
الغنائیة. وسیس�م�ح ل�ل�ج�م�ھ�ور ف�ي 
ذلك، بعد منتصف اللیل، ح�ی�ث ب�دء 

  تقدیم أغاني الطرب الراقصة
في لقاء مع مدیر المھرجان ال�ف�ن�ان 
وال�م�خ�رج ال�ع�راق�ي م�وف�ق س��اوا، 
جرى الحوار التالي عن ال�م�ھ�رج�ان 
الغنائي الذي ی�ع�د األول م�ن ن�وع�ھ 
في استرالیا، بالنظر لما یحمل�ھ م�ن 
أف��ك��ار ج��دی��دة تص��ب ف��ي ص��ال��ح 
مسیرة األغنی�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ب�الد 

 الغربة، وعن أشیاء أخرى.
 

ما ال�ج�دی�د ف�ي م�ھ�رج�ان األغ�ن�ی�ة 

    العراقیة األول في سیدني؟
بغیة إع�ط�اء ال�م�ھ�رج�ان ص�ب�غ�ة  ـ 

رسمیة تلیق بالمطربین المشارك�ی�ن 
فیھ، إرتأینا أن یقام برعای�ة س�ع�ادة 
السفیر العراقي في استرالیا األستاذ 

 غانم الشبلي. 
وكما ی�ع�ل�م ال�ج�م�ی�ع ف�أن حـ�ل�م أي 

اً م�ن ــمطــرب ھـو أن یصبح معروف
 لدن جمھور كبیر و واسع. 

وق��د وض��ع��ن��ا نص��ب أع��ی��ن��ن��ا ھ��ذه 
المسألة التي ت�ع�ت�ب�ر ج�وھ�ری�ة ف�ي 
مسیرة الفنان أو الم�ط�رب، وع�ل�ی�ھ 
قررنا تصویر المھ�رج�ان وت�وزی�ع�ھ 
مجاناً للفضائیات العربیة وال�ك�ردی�ة 
واألشوریة والكلدانیة والتركمان�ی�ة، 

  .والى جمیع فضائیات العالم
 

كیف جاءت ف�ك�رة إق�ام�ة م�ھ�رج�ان 
 غنائي؟

ـ  منذ شھر أكتوب�ر ال�م�اض�ي و أن�ا 
أفكر في اقامة مھ�رج�ان ف�ن�ي یض�م 
مجموعة من المطربین من مخت�ل�ف 
األطیاف واألقلیات، على أن یصب�ح، 
فیما بعد، تق�ل�ی�داً س�ن�وی�اً، ی�ق�ام ك�ل 
ع�ام. ل�ھ�ذا ف�أن م�ھ�رج�ان س�ی�دن�ي 
ل��ألغ��ن��ی��ة وج��د ل��ی��س��ت��م��ر وی��ب��ق��ى  
یتطور. وقد جاءت تسمیت�ھ ب�األول، 
على أمل أن یلیھ في العام المقب�ل و 
ال��ذي ی��ل��ی��ھ، ال��م��ھ��رج��ان ال��ث��ان��ي 

  .والثالث، وھكذا
 

م��ن أی��ن وم��ن ھ��م ال��م��ط��رب��ی��ن 
 المشاركین في المھرجان؟ 

س��وف ی��ل��ت��ق��ي ال��ج��م��ھ��ور ف��ي  ـ�� 
سیدني، كما ذكرت، بمجم�وع�ة م�ن 
المطربین المتمیزین، م�ن م�خ�ت�ل�ف 
األق�ل�ی�ات، ح�ی�ث س��ی�س�ت�م�ت�ع، ھ��ذا 
الجمھور، وھو یستمع الى األغ�ان�ي 
األش��وری��ة وال��ك��ل��دان��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة 
والكردیة والتركمانی�ة وال�م�ن�دائ�ی�ة. 
ویش��ارك ف��ي ال��م��ھ��رج��ان ك��ل م��ن 
المطربین: أنویھ ش�م�ع�ون، ج�ون�ي 
طلیا، جورج ھمي، كرمالن، فیفی�ان 
موشي، رائد عادل، موشي ك�ولایر، 
أی��اد ح��داد، س��رك��ون ال��م��وری��ن��و، 
س��ل��م��ان ش��ل��ی��م��ون، ن��ب��ی��ل ع��ب��ود، 
جورج منصور، ایشو طلیا، ج�ون�ي 

البازي، ل�ؤي ی�وح�ن�ا، أن�ور وردة، 
رائد خوبیر، سرمد ج�ورج، دون�ال�د 

م��ط��رب ) ش��م��ای��ل، ف��ات��ح ی��ون��س
تركمان�ي)، س�ردار ق�ادر خ�وش�ن�او 
وعبد كركوكلي (م�ط�رب�ون أك�راد)، 
وجدي العاشق و م�اري (م�ط�رب�ون 

  .مندائیون)
 

مم تتكون الفرقة الموس�ی�ق�ی�ة ال�ت�ي 
    ستصاحب المطربین المشاركین؟

تضم الفرقة أب�رز ال�ع�ازف�ی�ن ف�ي  ـ 
سیدني، وھم كل من: ریم�ون ت�وم�ا 
على آلة الكیبورد، وروب�رت ب�رخ�و 
على آلة الكیب�ورد أیض�اً، و وج�دي 
العاشق ع�ل�ى آل�ة ال�ع�ود، وروم�ی�ل 
اس��ك��ن��در ع��ل��ى ال��درام��ز، ونس��ی��م 
عنكاوي على ال�ب�ركش�ن. ورغ�م أن 
أعضاء الفرقة ال یع�م�ل�ون م�ع�اً، إالّ 
أنھم م�ن خ�ی�رة ال�م�وس�ی�ق�ی�ی�ن ف�ي 

 استرالیا 
 

بعیداً عن الم�ھ�رج�ان ھ�ذا، م�ا ھ�ي 
مشاریعك عل�ى ال�م�س�ت�وى اإلن�ت�اج 

   اإلبداعي و الفني؟
عن قریب سنبدأ بالتم�اری�ن ع�ل�ى  ـ 

مسرح�ی�ة (ع�ت�ری�س وأم خ�م�ی�س) 
ال��ك��وم��ی��دی��ة ال��ھ��ادف��ة، و ھ��ي م��ن 
تألیف�ي و إخ�راج�ي. وأش�ت�غ�ل ھ�ذه 
األیام على إنجاز سیناریو لفیلم م�ن 

  .تألیف أخیقر ماما
 

ل��ك��ل ف��ن��ان ح��ل��م��ھ، أن��ت.. م��ا ھ��و 
   حلمك؟

أن أخرج مسرحیة (أكیتو) والت�ي  ـ 
ھي من ت�أل�ی�ف ال�م�ح�ام�ي واألدی�ب 
مرش�د ك�رم�و، وال�ذي س�أتص�ل ب�ھ 
قریباً لإلتفاق على عملیة إن�ت�اج�ھ�ا. 
نحن بأمس الحاجة ال�ى ھ�ذا ال�ن�وع 
من المسرحیات، رغم كلفة إنتاج�ھ�ا 
العال�ی�ة. ل�ك�ن ح�ی�ن ت�ت�وف�ر اإلرادة 

 .والتصمیم ننجز ما نرید
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 نقال عن: موقع عینكاوا دوت كوم



في سنتھا الخامسة من صدورھا وبكل فخر   
وتقدم،تحتفل جریدة العراقیة الغراء الص�ادرة 
في سدني إسترالیا وباللغة ال�ع�رب�ی�ة م�ق�دم�ة 
الخدمة الجلیلة ألبناء جالیتنا العراق�ی�ة وب�ك�ل 
اطیافھا ومكوناتھا وكذلك نقل وتغطیة جم�ی�ع 
األنشطة األجتماعیة ل�ل�ج�ال�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
استرالیا، كذل�ك نش�ر انش�ط�ة رج�ال ال�دول�ة 
والحكومة اإلسترالیة ومن خالل زیارتھم ف�ي 
مقرات عملھم الوظیفي الحكوم�ي وھ�ي م�ن 
الجرائد المتم�ی�زة والس�بّ�اق�ة ف�ي ال�م�ض�م�ار 

ھذا جانب م�ن ال�ل�ق�اءات ال�ت�ي ت�م  اإلعالمي
عقدھا مع المواطن�ی�ن وال�م�س�ؤول�ی�ن ال�ذی�ن 
یزفون التھنئة والت�ب�ری�ك�ات ل�ل�ج�ری�دة وھ�ي 
تمضي على طریق النجاح وبح�ك�م�ة ك�ادرھ�ا 
اإلعالمي وحنكة رئ�ی�س ت�ح�ری�رھ�ا االس�ت�اذ 
 موفق س�اوا ف�ي ت�ح�م�ل ھ�ذه ال�م�س�ؤول�ی�ة

الكبرى، وتشكر الجریدة كل م�ن أب�دى رای�ھ 
الصریح أوتقدیم نصیحة اومشورة  من اج�ل 

 تطویر العمل اإلعالمي فیھا.
 
ن�ھ��ن�ىء ج�ری��دة الس�ی��د ی��وس�ف ی�وس�ف:  -

 العراقیة الغراء في عیدھا الخامس بإدارة
السید موفق ساوا رئیس تحریر ال�ج�ری�دةل�م�ا 

 تقوم بتغطیة
كافة الفعالیات اإلج�ت�م�اع�ی�ة ل�ب�ن�اء ج�ال�ی�ت�ن�ا 
العربیة والعراقیة وبدون تمییز م�ت�م�ن�ی�ا ل�ھ�ا 

 كل التقدم في عملھا اإلعالمي .
 
بمناسبة ح�ل�ول الس�ن�ة السید إیشا یوسف:  -

 الخامسة في عمر جریدة العراقیة
الغراء ،ال یس�ع�ن�ي إال أن أت�ق�دم ب�ال�ت�ھ�ن�ئ�ة 
للجریدة ولكافة أسرة التحریر وفقھم هللا ف�ي 
ھذا العمل اإلنساني األخالقي ودمت�م ف�ي ع�ز 

 ونجاح متواصل .
إن م�ن ی�ت�ص�ف�ح السی�د س�رك�ون ھ�رم�ز:  -

 جریدة العراقیة یرى نفسھ أمام مشروع
ثقافي ممیز لما تحوي صفحات ال�ج�ری�ة م�ن 
أنشطة إجتماعیة خاصة بج�ال�ی�ت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة 
والعربیة،وأیضاً ھي ھمزة وصل بینن�ا وب�ی�ن 
الوطن الذي ن�ك�ون ح�ریص�ون ع�ل�ى س�م�اع 
األخ���ب���ار ع���ن���ھ ون���ح���ن ف���ي م���ج���اھ���ل 
الغربة .بوركت جھودكم الخیرة وإل�ى ن�ج�اح 

 تلو النجاج .
 
أنا من ق�راء ج�ری�دة السید إدمون یوسف :  -

 العراقیة ومن متابعیھا لما فیھا من
م�واض�ی�ع م�ت�ن�وع�ة م�ن ث�ق�اف�ة وم�واض�ی��ع 
إجتماعیة وأنشطة ألبناء ج�ال�ی�ت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة 
والعربیة ،وأغتنم حلول سنتھا الخامسة عل�ى 
النشر أزف ألسرة التحریر وكاف�ة ال�ع�ام�ل�ی�ن 

 فیھا التبریكات متمنیا لھم النجاح المطرد .
 
 السید كوركیس كولیت :  -

أتابع جریدة العراقیة م�ن ص�ف�ح�ت�ھ�ا األول�ى 
وحتى آخر صفحتھا التي تضم ب�ی�ن ط�یّ�ات�ھ�ا 
المواضیع ال�ث�ق�اف�ی�ة وال�ری�اض�ی�ة ال�م�ح�ل�ی�ة 
والعالمیة وخصوصا أخبار ال�ف�رق ال�ع�راق�ی�ة 
كما لي مالحظة عن نشر القلیل ع�ن األخ�ب�ار 
عن المجتمع اإلسترالي وھناك الكثیری�ن م�ن 

 ینتظر مثل تلك األخبار.
 
 السید كمال یوسف داود: -
إن جرید العراقیة جریدة شاملة ألنھا ت�ن�ش�ر  

 كل ما لھ
عالقة مباشرة بحیاة أبناء جالیت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة 
والعربیة وكذلك تنشر أنشطة ابن�اء ج�ال�ی�ت�ن�ا 
وك��ل م��ا ی��ت��ع��ل��ق م��ن األم��ور الس��ی��اس��ی��ة 
واإلجتماعیة واإلقتصادیة وخ�اص�ة ف�ي ھ�ذه 
المرحلة الحرجة التي یمر بھا وطننا ال�ع�راق 
الحبیب والجریدة العراقیة ھي حلق�ة ال�وص�ل 

 الوحیدة لھذا العمل الوطني الخالّق.
 
 السید سلوان خلیل إبراھیم :  -

بمناسبة حلول السنة الخامس�ة ع�ل�ى إص�دار 
العراقیة الغراء وبالعربی�ة ف�ي س�دن�ي  جریدة

استرالیا ال یسعنا إال أن أق�دم أح�ر ال�ت�ھ�ان�ي 
والتبریكات ألسرة التحری�ة وال�ذی�ن ی�ب�ذل�ون 
ھذا الجھد الكبیر في تغط�ی�ة ف�ع�ال�ی�ات أب�ن�اء 
جالیتنا العراقیة بكل مكوناتھ واطیاف�ھ، وإن�ي 
من المتابعین لصفحة الریاضة والت�ي ت�ن�ش�ر 
ك�اف�ة أنش��ط�ة ال�ف��رق ال�ری�اض��ی�ة ال�ع��ال�م�ی��ة 
وال��م��ح��ل��ی��ة وأیض��ا نش��ر انش��ط��ة ال��ع��راق 
الریاض�ی�ة وھ�ذا ج�ھ�د تش�ك�ر ع�ل�ی�ة ھ�ی�ئ�ة 

 التحریر .
 

إن�ن�ا ب�ح�اج�ة إل�ى ج�ری�دة السید خالد جیدة : 
ت��ن��ش��ر أنش��ط��ة بش��ك��ل أوس��ع تش��م��ل ك��اف��ة 
الجالیات ولیس فقط األخبار اإلجتماعیة م�م�ا 
یضطر القاريء إلى تصفح الجریدة وال�ب�ح�ث 
عن ما یھمھ منھا ،ورغم ذلك ف�إن ال�ج�ری�دة 
ماضیة ف�ي ط�ری�ق ال�ن�ج�اح ب�دل�ی�ل م�ت�اب�ع�ة 

 القاريء لھا .
 
م�ن األوائ�ل ال�ذی�ن السید داود الشاویش :  -

اصدروا اول ج�ری�دة وب�ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
استرالیا  ومن الطلیعة المثقفة فیھاوبالتعاون 

م 1970وم��ع الس��ی��د ج��ون س��م��ع��ان س��ن��ة 
،إطلعت على الجریدة العراقیة الص�دال�رة ف�ي 
سدني استرالیا وباللغة العربی�ة ،رأی�ت ف�ی�ھ�ا 
مواضیع موسعة وشاملة م�ق�ارن�ة ب�ال�ج�رائ�د 
األخرى وھي من الجرائد الم�ت�م�ی�زة ال�ج�ی�دة 
ولھا إنتشار واس�ع ب�ی�ن أوس�اط ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
أتمنى ألسرة التحریر ال�م�وف�ق�ی�ة ول�ل�ج�ری�دة 
الت�وس�ع والش�م�ول�ی�ة ح�ت�ى یس�ت�ف�ی�د م�ن�ھ�ا 
القاريء مع إیجاد وكیل ل�ھ�ا ف�ي ك�وی�ن�زالن�د 
وملبورن ونیوزیل�ن�دة ألن ال�ج�ال�ی�ة ب�ح�اج�ة 

 ماسة إلیھا ھناك.
 
: أنا م�ن ق�راء السید السید محمد أبو على  -

جریدة العراقیة ومن المتابعی�ن ل�ھ�ا، ك�ون�ھ�ا 
جرید أدبیة سیاسیة إجتماعیة شاملة ویتم�ت�ع 
القاريء بتقلی�ب ص�ف�ح�ات�ھ�اوك�ذل�ك ت�وس�ی�ع 
وتنویع أبواباھا بش�ك�ل أك�ب�ر،وف�ي م�ن�اس�ب�ة 
صدورھا للعام الخامس أزف ألسرة التح�ری�ر 
أزكى التھاني والت�ب�ری�ك�ات ووف�ق�ك�م هللا ف�ي 

 أداء رسالتكم اإلعالمیة الشریفة ھذه .
 
 السید سرود توما/ -

عن حزب الدیمقراط�ي ال�ك�ل�دان�ي /اس�ت�رال�ی�ا 
ونیوزیلندة : أج�م�ل ال�ت�ھ�ان�ي وال�ت�ب�ری�ك�ات 
بمناسبة حلول السنة الخامسة ع�ل�ى إص�ادار 
ً  ألس��رة  ج�ری�دة ال�ع��راق�ی��ة ال��غ�راء م�ت��م�ن��ی�ا
ال�ت��ح��ری�ر ال��ت�وف��ی��ق وال�ن��ج��اح ف��ي ع�م��ل��ك��م 
اإلع��الم��ي ھ��ذا دم��ت��م وإل��ى ن��ج��اح��ات ت��ل��و 

 النجاحات.
الس��ی��د س��م��ی��ر ی��اق��و : اآلن الص��ح��اف��ة  -

األلكترونیة سبقت الصحافة الورقیة ب�أش�واط 
كبیرة ،حیث سرعة نقل الخبر وم�ن مص�دره 
الحقیقي إلى الق�اريء وأقص�د ب�ذل�ك س�رع�ة 
وصول األخ�ب�ار إل�ى ال�ق�اريء أو ال�م�ت�ل�ق�ي 
،ومالحظتي إن معظم الصحف ت�ن�ق�ل ال�خ�ب�ر 
عن مصادر بشكل مسب�ق وق�د ی�ف�ق�د ال�خ�ب�ر 
قیمتھ اإلعالمیة ،رغ�م م�الحض�ات�ي ھ�ذه إال 
إني أحترم جھدكم ال�م�ث�اب�ر ف�ي ت�م�ح�ل ھ�ذه 
ال��م��س��ؤول��ی��ة األدب��ی��ة اإلج��ت��م��اع��ی��ة بش��ك��ل 

 كبیرولكل العاملین في جریدة العراقیة .
 
إننا بحاجة إلى محق�ق�ی�ن السید أنلیل عامر:  -

 إخباریین ،كي تكون المتابعة مباشرة
ونحن بحاجة إلى تغطیة الخ�ب�ر م�ن مص�دره 
المباشر،رغم ذلك ف�ال�ج�ری�دة تس�اھ�م بش�ك�ل 
وآخر القیام بمسؤولیاتھا تجاه أبناء ال�ج�ال�ی�ة 

 بالشكل األمثل وتشكر على ھذا الجھد .
 
 الفنان جان ھمھ:  -

أن  أمنیتنا الحقیقیة وتحت ظل ھذه ال�ظ�روف
تمتلك ج�ال�ی�ت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة وب�ك�ل م�ك�ون�ات�ھ�ا 
واطیافھا صحیفة حرة مستقلة تنقل أنشطتھ�ا 
وثقافیاً  بشكل أوسع یطلع أبناء الج�ال�ی�ال�ی�ات 
األخرى والتي تعیش متضامنة في ھذا ال�ب�ل�د 
المضیاف الكریم وان تضاف مواضیع ثقاف�ی�ة 
موسعة وأبواب أخرى یكون القاريء بحاج�ة 
ماسة إلیھا أما اإلعالنات فإننا على ث�ق�ة ب�أن 
الجرید بحاجة إلى ممول مادي حت�ى تس�ت�م�ر 
دیمومتھا في النشر كما ھو م�ع�م�ول ف�ي ك�ل 
العالم كما إنھا وسیل�ة ال�ت�واص�ل ب�ی�ن اب�ن�اء 
الجالیة وبالنسبة لي وأقولھا من صمیم قل�ب�ي 
،إن جھود أسرة التحریر التي تساھم بإصدار 
الجریدة بشكل م�ت�م�ی�ز ف�ي خ�دم�ة ال�ق�اريء 
وبالمجان ،كما أثني على اللقاءات التي كان�ت 
تعدھا الجریدة ل�م�خ�ت�ل�ف  ال�ط�اق�ات األدب�ی�ة 
والثقافیة واإلجتماعیة ولكن ومع كل األس�ف 
لم أعد أشاھدھا على صفحات الجریدة والت�ي 
ك�ان�ت م�ت�ع��ت�ي ال��وح�ی��دة وت�زام��ن�اً ل��ل�ذك��رى 
الخامسة لصدور جریدة العراقیة ال�غ�راء ف�ي 
عامھا ال�خ�ام�س أرف�ع أس�م�ى آی�ات الش�ك�ر 
والتبریكات لما تقدمھ ھذه الصحیفة المتمی�زة 
من خ�دم�ة إع�الم�ی�ة وإج�ت�م�اع�ی�ة وق�وم�ی�ة 
ووطنیة وعلى رأسھا السید رئیس ال�ت�ح�ری�ر 

 االستاذ موفق ساوا.
 
ال��ع��راق�ی��ة ج��ری��دت��ي ال��ف��ن��ان رائ�د ع��ادل:  -

  ً المفضلة ولكن إضافة عدد صف�ح�ات�ھ�ا ث�ق�ال
ً  أك�ث�ر  أدبیا وفنیا أوس�ع س�ی�ع�ط�ی�ھ�ا رون�ق�ا
وللمواضیع رغم مالحظاتي ھذه تبقى جری�دة 
العراقیة من الجرائد الم�ت�م�ی�زة ف�ي رون�ق�ھ�ا 
وطریقة تبویبھا وسعة إنتشارھ�ا ب�ی�ن اب�ن�اء 
الجال�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة وف�ي س�ن�ت�ھ�ا 

الخامسة تدخل حیزاً  واسعا في قلوب الق�راء 
 ومبارك جھد اسرة التحریر .

 
تھنئة قلبی�ة ل�ج�ری�دة السید أویشا أنطون :  -

 ال�ع�راق�ی�ة وھ�ي ت�ح�ت�ف�ل ب�ع�ام�ھ�ا ال�خ�ام��س
ً  ألس�رة ال�ت�ح�ری�ر ال�ن�ج�اح  لصدوھا متم�ن�ی�ا
والموفقیة في عملھم اإلع�الم�ي ھ�ذا خ�دم�ة 

 ألبناء الجالیة .
 
إن�ت�ش�ار وت�وس�ی�ع الشّماس سامي إیشو :  -

ال�ع�ائ�دة   الجریدة العراقیة ف�ي ك�ل ال�م�ج�االت
ألبناء جالیتنا ونش�ر وت�غ�ط�ی�ة ع�دة م�ح�اور 
وفعالیات وكذلك التأكی�د األب�واب ال�ت�أری�خ�ی�ة 

وما یرب�ط�ن�ا   ألمتنا ونقل ما یجري في العراق
بالوطن، وفي عامھا ھذا أتمنى لكم مزیدا من 

 التقدم .
 
باإلضافة إل�ى ال�ت�ھ�ن�ئ�ة السید جمال شابو:  -

 نرجوا إضاف�ة م�ا ی�م�ك�ن ع�ن ت�أری�خ ق�ران�ا
المسیحیة  في شمال الع�راق ك�ون�ھ�ا م�وط�ن 
اآلباء واألجداد، وھذا تعریف تأریخي نحم�ل�ھ 

 في ذاكرتنا اینما كنا ویزیدنا إرتباطا ً بھا.
 
ف�ي ال�ع��ام الس�ی��د ف��رنس�و إیش��و ص��ورو:  -

الخامس من إصدار جریدتكم والذي یعبر عن 
حالة تواصل وترابط حقیقي بینكم وبین أبن�اء 
الجالیة أتمنى ل�ك�م ال�م�وف�ق�ی�ة وال�ن�ج�اح ف�ي 
عملكم اإلعالمي ھذا واالح�ظ ھ�ذا اإلن�ت�ش�ار 
الواسع للجریدة بین أوساط المثقفین ورج�ال 
أألعمال والوسط اإلجتماعي الشعبي لما ل�ھ�ا 
من نشاطات تقومون بتغ�ط�ی�ت�ھ�ا وف�ق�ك�م هللا 

 ومزیدا من التقدم والتقدم.
 
في سنت�ھ�ا السیدة ماركو ھاول اإلعالمیة :  -

م�ن�ق�ط�ع   الخامسة الجریدة العراقیة وب�ن�ج�اح
النظیر في انتشارھا بی�ن األوس�اط ال�ث�ق�اف�ی�ة 
أزف لكم أزكى التھاني والت�ب�ری�ك�ات وألس�رة 
التحریر النجاح المطرد في عمل�ھ�ا م�ن أج�ل 
نشر الكلمة الح�رة الص�ادق�ة ب�ع�ی�دا ع�ن ك�ل 

 المجامالت 
 
م�دی�ر ت�ح�ری�ر م�ج�ل�ة السید عی�س�ى ق�ل�و:( -

الكبیر   الرافدین ) الشيء المفرح ھو ھذا الكم
في اإلعالم العربي وخصوصا ق�ي اس�ت�رال�ی�ا 
وألنھ یوصل رسالة صادقة ألبناء شعبنا ھ�ن�ا 
في استرالیا نتمنى لجریدتنا التوفی�ق وم�زی�دا 

 من التقدم واالزدھار
 
بم�ن�اس�ب�ة ای�ق�اد السید ھرمز ھامي إیشو :  -

جریدة العراقیة شمعتھا ال�خ�امس�ة  ن�ھ�ن�يء 
اسرة التحریر متنیا لكم ال�ن�ج�اح وال�م�وف�ق�ی�ة 
ف�ي ع��م�ل�ھ��م ال��م�ض�ن��ي، ك��م�ا أرج��وا زی��ادة 
الصفحات الثقاف�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة ل�ك�ث�ی�ر م�ن 

 الكتاب في الوطن العربي...
 

تھنة لجریدة ال�ع�راق�ی�ة السید سركون إیشو: 
ش�م�ع��ة   ف�ي ع�ام�ھ�ا ال�خ�ام�س م�ن اإلص�دار

مضیئة تضاف على طریقھا في العمل األدب�ي 
الدؤوب رغم إن اإلنترنت غ�زى ك�ل م�ف�ارق 

 الحیاة لكن تبقى الصحافة حاجة ضروریة .
 
(م�م�ث�ل ح�زب ب�ی�ت السید سورو سورو :  -

ال�ع�راق�ی�ة   نھرین /استرالیا ) أھنيء الج�ری�دة
الغراء وھي ت�ف�ل ب�ث�وب ال�ع�ز وال�ف�خ�ر ف�ي 
عملھا اإلعالمي الممیز كونھا جس�را روح�ی�ا 
وجسدیاً  یربطنا بالوطن وبكل ما ی�ح�م�ل م�ن 
جراح لعملكم اإلعالمي ھذا ھو م�ف�خ�رة ل�ك�ل 
العراقیین الش�رف�اء وخص�وص�ا ف�ي م�ن�اف�ي 
الغربة ودول المھجر، المحطات المؤقتة، إلى 

 األمام ولكم كل الحب واإلحترام.
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 االخ االستاذ موفق ساوا المحترم
 
(ج��ری��دةال��ع��راق��ی��ة) كس��ب��ت ث��ق��ة ال��ق��ارئ    

ل��ع��راق��ی��ة) حض��ور واض��ح ف��ي ال��وس��ط ول��
الثقافي العراقي والعربي في أست�رال�ی�ا م�ن�ذ 
الس��ن��ة األول��ى لص��دورھ��ا ، وإس��ت��ط��اع��ت 
بمرور األیام أستقطاب شرائح واس�ع�ة م�ن 
أبناء جالیتنا العراقیة المقیمین في أسترالی�ا 
ألن�ھ��ا أع��ت��م��دت م��ن��ھ��ج ال��ع��م��ل الص��ح��ف��ي 
الصحیح في نقل األحداث والوقائع م�ب�ت�ع�دة 
عن أسلوب ال�ط�ع�ن وال�ت�ش�ھ�ی�ر ب�االخ�ری�ن 
ومتخذة مسار ال�ن�ق�د ال�ب�ن�اء ع�ن�د ط�رح�ھ�ا 
للمواضیع واألفكار على ص�ف�ح�ات�ھ�ا وع�دم 
اإلنجرار وراء تض�خ�ی�م وت�ھ�وی�ل األح�داث 
لغرض شد القارئ ول�و بص�ورة م�ؤق�ت�ة ، 

 وبھذا تكون قد كسبت ثقة القارئ . 
وتمكنت الجریدة من متابعة وتغطی�ة أغ�ل�ب 
نشاطات وفعالیات أبناء جالیت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة. 
وأس��ت��ط��اع��ت ع��ب��ر س��ن��وات��ھ��ا األرب��ع م��ن 
األعتماد على مبدأ التجدید الذاتي ل�م�واك�ب�ة 
اخر حلقات التطور ال�ت�ي ت�ح�دث ف�ي ع�ال�م 
الص��ح��اف��ة واألس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات م��ن 
سبقوھا في ھذا المجال وبھذا ت�م�ك�ن�ت م�ن 
األستم�رار بص�ع�ود س�ل�م ال�ن�ج�اح وص�وال 

 للھدف المنشود. 
كما نرجو أن تعطي الجریدة اھ�ت�م�ام�ا أك�ب�ر 
بعملی�ة اإلخ�راج الص�ح�ف�ي ل�ی�واك�ب ب�اق�ي 

 المفاصل التي تكلمنا عنھا. 
أخیرا تمنیاتنا للزمیلة (العراقیة) ب�م�ن�اس�ب�ة 
دخولھا عامھا الخامس بالنجاح تلوا النجاح 
وأن تحقق ما تصبوا الیھ من رف�ع�ة وت�ق�دم 
وازدھ��ار، وی��ق��ی��ن��ا ان��ھ��ا وزم��ی��الت��ھ��ا م��ن  
الصحف والمجالت العراقی�ة ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 
یشكلون أحد روافد نھر ال�خ�ی�ر وال�م�ع�رف�ة 
والمحبة التي تسقي ھ�ذه األرض ل�ت�خ�ّض�ر 

 وتنمو وتبقى دائمة العطاء.
 نزار ھنّوده                  

 رئیس تحریر مجلة الرافدین            
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 االخ موفق ساوا المحترم
اھنئكم وھیئة تحریر "العراقیة" ب�م�ن�اس�ب�ة 
اطفاء شمعتھا الرابعة متمنیا لكم ش�خ�ص�ی�ا 
و"للعراقیة" وم�ح�رری�ھ�ا االس�ت�م�رار ف�ي 
عطاء مھني متمیز. لقد وزعت "العراقی�ة" 
فقرات السیاسة والفن وال�ری�اض�ة وال�م�رأة 
والتسلیة ونشاطات الجالیة، بعدالة اال ان�ھ�ا 
میزت فقرة الثقافة وھي "ھ�وای�ة" م�وف�ق 

 واحمد دعامتي "العراقیة" !
اتمنى ان تستمر "العراقیة" في سی�اس�ت�ھ�ا 
التي ت�ج�م�ع وال ت�ف�رق، ال�ت�ي ت�ح�اور وال 
تتصارع ، التي تزرع الورود ال االش�واك ، 
وبالتالي تزرع الحب ال الكراھیة. اتمن�ى ان 
تحقق "ال�ع�راق�ی�ة" ط�م�وح�ھ�ا ف�ي خ�دم�ة 

 الجالیة العراقیة والعربیة
 

 الدكتور رمزي برنوطي 
  2009تشرین  4
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 ال��ع��راق��ی��ة تض��ئ ش��م��ع��ت��ھ��ا ال��خ��امس��ة

 بقلم: بشار حنا
 

 نحن النطفئ الشموع؛ بل نضیئھا لكم...
عادت بي ذاكرتي ال�ى أواخ�ر ش�ھ�ر أی�ل�ول 

م عن�دم�ا ج�ل�س�ن�ا أن�ا واألس�ت�اذ 2005سنة 
موفق ساوا یحدثني عن اللم�س�ات األخ�ی�رة 
إلص�دار أول ع��دد م��ن ج�ری��دة ال��ع��راق��ی��ة؛ 

والذي صدر في الخامس من تش�ری�ن األول 
م بتظافر ج�ھ�ود ب�ع�ض ال�ك�ت�اب 2005عام 

وال�م�ح��رری�ن األوائ��ل... وھ�ا إن ج�ری��دت�ن��ا 
وج��ری��دة ك��ل ال��ع��راق��ی��ی��ن ب��ك��ل أط��ی��اف��ھ��م 
وأنتماءاتھم تدخل في عامھا ال�خ�ام�س م�ن 
العطاء اإلعالمي ف�ي أس�ت�رال�ی�ا بص�ف�ح�اٍت 
أكثر وبمواضیعٍ أشمل؛ واألھم من ك�ل ھ�ذه 
األمور ھو ُحبّكم وتشجیعكم ال�ذي ل�والھ�م�ا 
لما أستطعنا األستمرار في مشوارن�ا م�ع�ك�م 
ع�ل��ى م��دى الس��ن�وات األرب�ع ال�م��اض�ی��ة... 
عملنا كل ما نس�ت�ط�ی�ع ع�م�ل�ھ ل�ك�ي ت�ك�ون 
مقاالتنا واقعیة وذات عالقة بصمیم ح�ی�ات�ن�ا 
في اإلغت�راب ال�ذي فُ�ِرَض ع�ل�ی�ن�ا... ألن�ن�ا 
نؤمن بأن ما م�ن م�غ�ت�رب إال وت�رك ب�الده 
مض�ط�راً... ون�ؤم�ن أیض�اً ب�األص�ال�ة ال�ت��ي 
تتعلق بحب الوطن األم؛ ألن الذي ل�ی�س ل�ھ 
خیراً ف�ي ق�دی�م�ِھ الی�ك�ون ل�ھ خ�ی�راً ال ف�ي 

 حاضره وال في مستقبلھ...
ن��ق��ل��ن��اك��م ال��ى أج��واء ال��ع��راق ب��م��ق��االت��ن��ا 
وبمواضیعنا المخت�ل�ف�ة ال�ن�ك�ھ�ة اإلع�الم�ی�ة 
واألدبیة؛ لكي ال تشعروا بغربة األی�ام ال�ت�ي 
أبعدتنا عن دجلة والفرات... وكنّا لكم جنوداً 
في س�اح�ات األدب واإلق�ت�ص�اد وال�ری�اض�ة 
والع�ل�وم... ك�م�ا وك�نّ�ا س�بّ�اق�ی�ن ف�ي رص�د 
األحداث؛ لكي نطلعكم على ح�ق�ائ�ق األم�ور 
ولندفعكم الى النجاح في كل مجاالت ال�ح�ی�اة 
في أسترالیا... وكانت أسع�د ل�ح�ظ�ات�ن�ا ھ�ي 
عندما نتنسم رائحة ال�رض�ا ف�ي أتص�االت�ك�م 
ومشاركاتكم المختلف�ة م�ع�ن�ا؛ ألن م�ق�ی�اس 

 نجاحنا ھو رضاكم...
لم ی�ك�ن ال�م�ش�وار س�ھ�الً أب�داً ل�وال ح�ب�ك�م 
وتواصلكم معنا... ل�ھ�ذا وب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
العزیزة على قلوبنا؛ أتقّدم بأحر التھاني الى 
أعضاء اس�رة ال�ت�ح�ری�ر ب�رئ�اس�ة األس�ت�اذ 
م��وف��ق س��اوا وج��م��ی��ع زم��الئ��ي األخ��وة 
واألخ��وات ال��ع��ام��ل��ی��ن م��ع��ن��ا م��ن ك��تّ��اب 
ومحررین ومصممین وكوادر أخرى... ك�م�ا 
وأھنئكم أنتم قرائ�ن�ا األع�زاء وأت�م�ن�ى ل�ك�م 
عاماً جدیداً ممتعاً ومفیداً مع ما سنكتبھ لك�م 

 في جریدتكم العراقیة؛ إنشاء هللا...  
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 مع اطاللة عامھا الخامس
قصتي مع العراق�ی�ة م�ن�ذ أن وط�أت ق�دم�ي 

ھذا الب�ل�د االم�ن  2005أرض استرالیا عام 
الرائع الذي احتضن كل ال�م�ض�ط�ھ�دی�ن م�ن  
م��خ��ت��ل��ف ب��ق��اع ال��ع��ال��م ول��ف��ھ��م ب��ح��ن��ان��ھ 
تعویضاَعما فقدوه م�ن ح�ن�ان وح�ت�رام ف�ي 
بلدانھم االم  استط�ع�ت خ�الل االی�ام االول�ى 
لوصولي تصفح العراقیھ وكانت ف�ي ب�دای�ة 
صدورھا مالكني احساس غ�ری�ب ب�أن ھ�ذه 
الصحیفة بدأت تذوب في دواخ�ل�ي ویس�ري 
حنانھا في عروقي وبدأت أح�س ب�أن ج�زء 
من عطف الوطن وحنینھ یعوض في تصفح 
العراقیھ ھذه الصحیفة الفت�ی�ھ ف�ي الص�دور 
فكتبت لھا اول موضوع للنشر تحت عن�وان 
(ل���وح���ات ال���ط���ی���ور ال���م���ھ���اج���ره) ف���ي 
العددالخامس عشر  اي بعد  أش�ھ�ر ق�ل�ی�ل�ھ 
من صدورھا وھ�ا ھ�ي ال�ع�راق�ی�ة تس�ت�ق�ب�ل 
عامھا الخامس وھي أكثر اصرار وت�واص�ل 
وخلق مناخات التعبیر الحر الذي ین�أى ب�ھ�ا 
عن االنحیاز والتمحور وأعدھا الك�ث�ی�ر م�ن 

رج��ال ال��ف��ك��ر والش��ع��راء والص��ح��ف��ی��ن 
بأنھاالصحیفة المتمیزه ب�ال�ت�زام�ھ�ا رس�ال�ة 
الكلمھ الحره المعبره عن تطلع�ات ال�ج�ال�ی�ھ 
العراقی�ھ ف�ي ال�غ�رب�ھ وق�دأع�ط�ت الص�وره 
المثلى للصحافھ الج�دی�ده ذات ال�م�ص�داق�ی�ة 
والعم�ل الص�ح�ف�ي ال�ج�دی�د وھ�ي ال�ج�ری�ده 
الفاعلھ في الشارع االس�ت�رال�ي ال�ی�وم وق�د 
اثب�ت�ت ال�ع�راق�ی�ھ خ�الل اع�وام�ھ�ا االرب�ع�ھ 
المنصرمھ انھا مدرسة للصحافھ ال�ع�راق�ی�ھ 
الجدی�ده ال�م�ت�ط�وره ب�ك�ل  ال�م�ع�ان�ي ال�ت�ي 
تفرزھا حركة ال�ی�اة ف�ي ع�ال�م ال�ی�وم ف�ھ�ي 
تعالج االحداث وفق رؤیھ صح�ف�ی�ھ م�ھ�ن�ی�ھ 
متقدمھ معبره عن اقترابھا من الناس الذین 
یتابعون المعالجات ویشخصون ت�ل�ك ال�دق�ھ 
والموضوعیھ ال�ع�ال�ی�ھ . نش�د ع�ل�ى أی�دي 
رئیس تحریرھا االستاذ موفق ساوا وھی�ئ�ة 
تحریرھا  ونرجو أن یكون ع�ام�ھ�م ال�ج�دی�د 
عام الثبات على مبادي الصحافھ الح�ق�ی�ق�ی�ھ 
التي تنھض بھا ونتمنى لھا التقدم واالزدھا 
وان تب�ق�ى الش�ع�ل�ھ ال�م�ت�وھ�ج�ھ ف�ي ع�ال�م 
الصحافھ وھي تشھد یومیاَ ل�ون ج�دی�د م�ن 

 الوان الفن الصحفي الرائع
 

 خلیل الحلي
 الكاتب واالعالمي/عضو اسرة التحریر  
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االستاذ موفق ساوا رئیس تحریر ال�ج�ری�دة 

 العراقیة المحترم
 االخت ھیفاء المحترمة 

 االعزاء في ھیئة التحریر المحترمین
  

 تحیة طیبة
مبروك للعراقیة في إیقاد شمعتھا الخ�امس�ة 
في عمرھا األعالمي وماحققتھ من حض�ور 
ع�ل�ى الس��اح�ة األع�الم��ی�ة ل��ك�ون�ھ�ا ت�ح�م��ل 
المصداقیة ف�ي ال�ك�ل�م�ة وش�ف�اف�ی�ة ال�ط�رح 
وجرأة الرأي في ال�ح�ق ك�ل ھ�ذه األس�ب�اب 
أدت ال�ى أن ت�ك�ون ال�ع�راق�ی�ة مش�ع�ال م��ن 
مشاعل الحریة والحق الف مبروك ل�رئ�ی�س 
تحریرھا وأسرة تح�ری�رھ�ا ع�ل�ى م�واص�ل�ة 
العطاء وكل عام وصحیفتنا العراقی�ة ب�خ�ی�ر 
وم��زی��دا م��ن ال��ت��ق��دم وال��ت��أل��ق ف��ي ع��ام 

 الصحافة.
  

 نضال عامر/ سدني
 عضو اسرة التحریر
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 االستاذ موفق ساوا رئیس التحریر المحترم

الس���ادة االع���زاء م���ح���رري ج���ری���دت���ن���ا 
 المحترمون

بمناسبةال�ع�ی�د ال�خ�ام�س ل�م�ی�الد ج�ری�دت�ن�ا 
الحب�وب�ة " ال�ع�راق�ی�ة " اھ�ن�ئ�ك�م ج�م�ی�ع�ا 

 ونھنىء كل العراقیین بھذا االنجاز المثمر 
عاشت ایادیكم ومباركة جھودكم ارجو نشر 

 ھذه االسطر بالمناسبة 
    

 أخوكم الباحث : مكي كشكول/ سیدني
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 العراقیة األم الحنون

مبروك لك ولنا جمیعا میالدك الخام�س ل�ق�د 
كن�ت خ�الل س�ن�ی�ن�ك ال�م�اض�ی�ة رائ�ع�ة ف�ي 
عطائك كاالم الحنون على بنات�ھ�ا واب�ن�ائ�ھ�ا 
دون تفریق بین واحد وآخر لق�د اح�ت�ض�ن�ت 
الكل بین أذرعك دون ملل والكل�ل ل�ق�د ب�ث�و 
لك ھمومھم فاصغیت دون رد وصرخ�و ب�ك 
دون تمرد ومسحت الدموع من كل خ�د ول�م 
تنس أحد ( المسلم والمس�ی�ح�ي والص�اب�ئ�ي 
ال��م��ن��دائ��ي واالی��زی��دي )  وح��ت��ى ال��غ��ائ��ب 
الیھودي حظي بالود الكل أحب�ك ای�ت�ھ�ا االم 

 -االدی�ب -ال�ع�ال�م(    –ال�ع�راق�ی�ة   –الحن�ون 
ورج�ل   –ال�ری�اض�ي   –ال�ف�ن�ان   –السیاسي 

الدین ) الرجل والمرأة والطفل كل واح�د ل�ھ 
حصتھ عندك ل�ق�د ك�ن�ت ح�ق�ا االم ال�ح�ن�ون 
( أسم ع�ل�ى مس�م�ى : ال�ع�راق�ی�ة ) وخ�ی�ر 
جلیس لمحبیك فالعمر الطویل لك وال�ن�ج�اح 

 والسؤدد
 

د.ماجد سعید/ مست�ش�ار ك�ی�م�ی�اوي/ ال�ط�ب 
 سیدني -النووي 
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 مشاعري كلمات  وكلمتي أَملي 

الى الحبیبة التي واع�دت�ھ�ا ی�وم األرب�ع�اء   
ف��م��ا أخ��لَ��فَ��ْت .. وط��ن��ي یَ��ُم��رُّ ع��ب��ر دروب 
الحریر .. وطني نف�ض ال�ت�راب .. ف�تَ�َش�كَّ�ل 
وجھاً في صحیف�ة ..تَ�َك�سَّ�رت ف�ی�ة ح�واج�ز 
القلم و ھندسة العبارة ..وط�ن�ي ..غ�رب�ت�ي، 
ضیاعي ..تََجمَّع في صحیفة بمناسبھ  ع�ی�د 
میالد صحیفتنا ال�ع�راق�ی�ة  ال�غ�ّراء.. أت�ق�دم 
بالشكر ال�ج�زی�ل ال�ى ك�ل الس�اھ�ری�ن ع�ل�ى 
تقدیم ھذا الخیر.. المَوفق والمبارك بمشیئ�ة 
هللا ت��ع��ال��ى ، ح��ی��ث وض��ع��وا ب��ی��ن أی��دی��ن��ا 

جھودھم المتواصلة ولعدة سنوات.. بسخاء  
وكَرم ...محبتي الیكم أی�ھ�ا األس�ت�اذ ال�غ�ال�ي 
موفق ساوا واسرة تحریرھ�ا.. وأش�د ع�ل�ى 
یدیك  مباركاً إیناع جھودك و ح�دی�ق�ة أم�ل�ك 

 الطیبة 
 

وائل م�ھ�دي م�ح�م�د / ك�ات�ب عض�و اس�رة 
 "العراقیة"/ سیدني
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 الى االستاذ موفق ساوا رئیس تحریر
 الجریده العراقیھ في سدني  المحترم 

  
ات�ق�دم ب�اط�ی�ب ال�ت�ح�ی�ات وال��ت�ب�ری�ك�ات ل��ك 
ولجمیع العاملی�ن ف�ي  ال�ج�ری�ده ال�ع�راق�ی�ھ 
بمناسبھ عید میالدھا  الخامس والم�ص�ادف 
بتاریخ الخ�ام�س م�ن ش�ھ�ر تش�ری�ن االول 

نثم�ن ج�ھ�ودك�م االس�ت�ث�ن�ائ�ی�ھ  ف�ي   2009
العمل علي اصدار ھذه الجریده الث�ق�اف�ی�ھ و 
االعالمیھ  القریبھ الي ق�ل�وب  ك�اف�ھ اف�راد 

 الجالیھ العراقیھ في سدني
ان الجریده العراقیھ تس�اھ�م بص�وره ج�اده  
علي نشر الوعي في بلد االغتراب وترفدھم 
باالخبار عن بلدن�ا ال�ح�ب�ی�ب ال�ع�راق  ب�ك�ل 
موضوعیھ وعدم تحیز  ب�ال�رغ�م م�ن ك�اف�ھ 

 الصعوبات التي تواحھھا.
واننا  نترقب صدورھا  اسبوعیا بكل ش�وق 
لالطالع علي احدث المس�ت�ج�دات ال�م�ح�ل�ی�ھ 
والعالمی�ھ. ی�وف�ق�ك�م هللا ب�م�س�ع�اك�م وی�ذل�ل 

صعابكم الستمرار صدور الجریده باعبارھ�ا  
منبر اعالمي حیوي وم�ھ�م وك�ل ع�ام ان�ت�م 

 والعراق بخیر
  

 ماركریت مانوكیان/ سیدني
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