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تحیة الى اصحاب االقالم ال�ح�رة ... اص�ح�اب     
االفكار المبدعة التي تنشد الحب والسالم في ك�ل 

 مكان
 افي الب�دء الب�د ان ن�ق�دم ل�ك�م ش�ك�رن�ا ویس�ع�دن�

ویشرفنا ان نقف الیوم في قصر صاحبة ال�ج�الل�ة 
لنزف احدى أمیراتـَھا الى قصر إزدھارھا ون�وق�د 

 في درب طریقھا الشمعي ...  17شمعتھا 
أمیرة نحتت ألقھا وزھ�وھ�ا ب�أن�ام�ل أق�الم�ك�م ... 
ورسمت بری�ش ح�روف�ك�م اج�م�ل ل�وح�ة... ان�ھ�ا 
حبیبتكم ونبض الناطقین بلغة الضاد في استرالی�ا 

ال�ت�ي  والعالم (جریدة ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة) ...
قررت ان یكون ل�ون م�ول�دھ�ا ھ�ذا ال�ع�ام ك�ل�ون 

 قلوبكم الناطقة بالعطاء والمحبة واالبداع ... 
العطاء لیس غیره ان�ھ ك�ن�ز ال�م�ح�ب�ی�ن وص�ف�وة 
العاشقی�ن ال�ت�ي ال ت�ف�ك ط�ال�س�م�ھ�ا أال األرواح 
الوفیة المع�ط�اءة ... ل�ذل�ك ق�ررت ال�ع�راق�ی�ة ان 

  تحتفل بكم ...بھذا العد الخاص.
 

"ال�ع��راق�ی��ة االس�ت��رال�ی��ة" ن�ب��ض�ك��م ... "دخ��ل��ت 
 القلوب قبل البیوت"

ف�ي  2005أكتوبر ع�ام  5في بدایة میالدھا في (
سیدني) اتخذت "العراق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة" ش�ع�ار 

ال�ق�راء  "نبض ال�ع�راق�ی�ة" ل�ع�ل ب�ع�ض االع�زة
یصاب بالغرابة او قد یعده البعض االخر الذي ل�م 
یعتاد على قراءة العراقی�ة م�ق�اال دع�ائ�ی�ا ون�ح�ن 
نقول ھو لیس ھذا ب�ل ھ�و الش�ع�ار ال�ذي ارت�أت 
العراقیة ان یكون شعارھا منذ ال�ل�ح�ظ�ات االول�ى 
لوالدتھا ونحن ھـنا نود ان نشرح ونفكـك رؤیتن�ا 
الذاتیة لھذا الشعار ولماذا اختارتھ اسرة العراقیة 
من بین مالیی�ن الش�ع�ارات ال�ت�ي ق�د تش�ی�ر ال�ى 

ھ�ي ال�م�ف�ردة   معن�ى واح�د؟ ل�ع�ل م�ف�ردة ن�ب�ض
الوحیدة التي تشیر الى معنى التجدد الحیاتي م�ن 
زمرة االلفاظ الطویلة التي تمأل ق�وام�ی�س ال�ل�غ�ة 
ولكن التمیز الذي یصاحب ھذه المفردة ھو ان�ھ�ا 
رمز مستمر للحیاة اي ان توقف النب�ض ل�دق�ائ�ق 
یوقف الحیاة ویجعل الم�اض�ي ذك�رى وال�ح�اض�ر 
ماضیا والمستقبل م�ج�ھ�وال وارت�ك�ازا ع�ل�ى ھ�ذا 
المثلث المعـنوى انطلقت ال�ع�ـ�راق�ی�ة ال�ى ال�ق�راء 
وما حققتھ خالل فترة وجیزة بشھادات من اط�ل�ع 
علیھا كان مھما من الناح�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة 

 واالجتماعیة. 
 

من خالل مس�ی�رت�ھ�ا “  العراقیة االسترالیة” دأبْت 
التي إنتھي عامھا السادسة عشرة لنوقد شمعتھ�ا 

) 805السابعة عشرة بھذا العدد االول ال�م�رق�م (
 أكتوبر. 06لیوم االربعاء 

كانت وما زالت "ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة"، م�ن�ذ 
صرختھا االولى، ان ت�ح�ض�ر ف�ي ك�ل ال�م�ح�افـ�ل 
والمناسبات وتخاطب كل العقول والتوجھات ول�م 
یقتصر جھدھا ع�ل�ى ع�م�ل�ی�ة ن�ق�ل ال�خ�ط�اب ب�ل 
استیعابھ وتنقیتھ من الجھویات وطرح�ھ بش�ك�ل�ھ 
التقاربي الذي یجعـل ابناء جال�ی�ت�ن�ا ام�ام ب�وارق 
االمل وقد تحملت جریدتكم خالل ھذه المدة الكثیر 
من المصاعب وتعـرضت الى جملة م�ن ع�ب�ارات 
التشویھ والتشكیك من قبل نفر ضال من األمی�ی�ن 
أعداء النجاح والدیمقراطیة الذین یرقصون عل�ى 
خالفات ابناء جالیتھم والذین ل�ی�س ل�ھ�م ع�الق�ة 
بمھنة الصحافة ھذه المھن�ة ال�م�ق�دس�ة ول�م ت�رد 
"العراقیة االسترالیة" عل�ى اي م�ن�ھ�م ول�ك�ن�ھ�ا 
ردت في اكثر من محفل على من انتقد مسی�رت�ھ�ا 
الثقافیة بالشك�ر وال�ث�ن�اء ت�ارة وب�ال�ت�ق�وی�م ت�ارة 
اخرى واخذ نقاط النقد بنظر االعتبار وكلنا ن�ع�ل�م 
حجم الرسائل الم�ت�ف�اع�ل�ة م�ع ن�ھ�ج "ال�ع�راق�ی�ة 

 االسترالیة" من ابناء جالیتنا العزیزة..
فـ "العراقیة االسترالی�ة" دخ�ل�ت (ال�ق�ل�وب ق�ب�ل 
البیوت) ك�م�ا ق�ل�ن�ا وك�م�ا ق�ال�وھ�ا ق�راءھ�ا ق�ب�ل 

 كتابھا...
و "العراقیة االسترالیة" تابعت نشاطات الجال�ی�ة 
وح��اول��ت ان ت��ك��ت��ش��ف ك��ت��اب ك��ان��ت م��واھ��ب��ھ��م 
مضمورة وشجعتھم وجعل�ت ل�ھ�م اع�م�دة ث�اب�ت�ة 
ورك��زت ایض��ا ع��ل��ى الش��ع��ر الش��ع��ب��ي ال��ع��راق��ي 
وخاطبت كتاب شعبیین وطلبت منھ�م ان ی�رف�دوا 
صفحة شعبیات ب�ن�ت�اج�ات�ھ�م ألی�م�ان "ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالیة" ان الشعر الشعبي الع�راق�ي ل�م ی�ل�َق 
اھتماما یرقى الى شمولیة ھذا الفن الشعـري م�ن 
قبل الصحافة الع�راق�ی�ة وك�ان�ت اغ�ل�ب الص�ح�ف 
تركز على المنتج الذي یكتب ب�ال�ل�غ�ة ال�ف�ص�ی�ح�ة 
كذلك لم تشترط ال�ع�راق�ی�ة ع�ل�ى ك�ت�اب�ھ�ا وع�ل�ى 
المساھمین معھا م�ن االخ�وة ال�ك�ت�اب س�وى ان 
یقدروا ابناء جالیتھم وان یطرحوا ارائھ�م بش�ك�ل 
موضوعي ی�ن�أى ع�ن ل�غ�ة االس�ت�ف�زاز رغ�م ان 
"العراقیة" اكدت دوما ان كل االراء التي ت�ط�رح 
فیھا ھي غیر مسئولة عنھا والذي یتحمل تبعاتھا 
ھم كتابھا اوال واخیرا فحاولنا، وبأسلوب صحفي 
مھني، ان ال نفرض رؤیتنا على الكتاب وال نقح�م 
القارئ ب�ف�ھ�م غ�ی�ر م�وض�وع�ي ل�ط�رح ال�ك�ات�ب 
ولعمري ھذه مسئ�ل�ة ت�ح�ت�اج ال�ى ح�ن�ك�ة وف�ھ�م 
خاص ثم بعد ان نجحت "العراقی�ة االس�ت�رال�ی�ة" 
في التواصل مع العراقیین وان ت�ط�ب�ق ش�ع�ارھ�ا 
انتقلت الى مخاطبة االنس�ان ال�ع�ـ�رب�ي وال�ن�اط�ق 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ی��ة م��ن غ��ی��ر ال��ع��راق��ی��ی��ن ال��ذی��ن 
یقاسموننا الحیاة في ھذا ال�ب�ل�د ف�ان�ف�ت�ح�ت ع�ل�ى 

الجالیة المصریة واللبنانیة واالردنیة لكي ت�وس�ع 
دائرة التواصل االمر ال�ذي ج�ع�ل ب�ع�ض ال�ك�ت�اب 
العرب یتصلون بنا ویسألون عن ھویة الع�راق�ی�ة 
والى اي جھة تنت�م�ي وق�ل�ن�ا ل�ھ�م ال ن�ن�ت�م�ي إال 

 لإلنسانیة.
  
بعد ان أوقدنا الیوم، شمعتھا الساب�ع�ة عش�رة، و 

ھ�ذه الص�ح�ی�ف�ة  البد ان ن�ك�رر ب�ان اح�د اھ�داف
االھتمام بھموم وتطلعـ�ات ال�ق�راء وال�ك�ت�اب ف�ي 
جمیع انحاء العالم. مقتنعة ت�م�ام�اً ب�أن ال�ط�ری�ق�ة 
ال��وح��ی��دة ل��م��خ��اط��ب��ة ھ��ذه ال��ت��ط��ل��ع��ات واآلم��ال 
والمشاكل بفعالیة؛ تكمن في نشر القی�م ال�م�دن�ی�ة 
وال��دی��م��ق��راط��ی��ة، وف��ي ال��وص��ول إل��ى إحس��اس 
بالمواطنة واالنتماء للوطن فوق ك�ل االن�ت�م�اءات 

 الفرعیة االخرى.
لبناء أسس ثابتة للتعایش السلمي و زرع المحبة 
وال�ت��آل�ف ب�ی��ن ال��ج�م��ی�ع ع�ل��ى أس��اس االح��ت��رام 

 والتفاھم المتبادلین. 
مجتمعـة یجب أن ت�راع�ي ج�م�ی�ع  ولھذه األسباب

ال��ك��ت��اب��ات وال��دراس��ات ال��ت��ي ت��رس��ل ال��ى، ھ��ذه 
الصحیفة، االل�ت�زام ب�ھ�ذه ال�م�ب�ادئ، وأن ت�خ�دم 

 الھدف المذكور أعاله.
 

 ھدفنا
مشروع�ن�ا ھـ�ذا ال ی�ھ�دف  مرة أخرى، نذكر بأن

الى الـربح الـمادي، من خالل توزی�ع ص�ح�ی�ف�ت�ن�ا 
مجانا انما یھدف إلى دفع الناس على ال�م�ط�ال�ع�ة 
وتشجیع الطاقات واكتشاف ال�م�واھ�ب وتس�ھ�ی�ل 
عملیة النقاش المثمر البناء الذي یمكن أن یُ�ن�ت�ج 
معرف�ة و وع�ی�اً ن�ح�ن ب�أم�س ال�ح�اج�ة إل�ی�ھ�م�ا 
ل��م��خ��اط��ب��ة قض��ای��ا ال��دی��م��ق��راط��ی��ة واالخ��ت��الف، 
والمواطنة، والحقوق وال�واج�ب�ات وك�ذل�ك ت�ق�دم 

 خدمة للمعـلنین في"العراقیة". 
وتستمد اصرارھا وانسیابیتھا في الص�دور ع�ل�ى 
المعـلنین الكرام وعلى اتصالھم مباشرة بالجریدة 

 ذاتیا دون اللجوء الى طرق ابوابھم مطلقا ً.. 
"ال�ع�راق�ی�ة بھذه المناسبة ت�ود اس�رة ت�ح�ری�ر و

ان توجھ جزیل ش�ك�رھ�ا وام�ت�ن�ان�ھ�ا  االسترالیة"
وتـقدیرھا الغالي لجمیع الكاتبات وشكرنا ال�ع�ال�ي 
للكتاب الذیت یكتب�ون وال�ذی�ن س�وف ی�ل�ت�ح�ق�ون 
بجریدتھم "العراقیة االسترالیة" والف شكر لك�ل 
من دعم ویدعم ھ�ذا ال�م�ش�روع ال�ث�ق�اف�ي م�ادی�ا 

 ومعنویا.
 

 موفق ساوا

 وم ،ا  رإزد   ،ً  17  



 الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام    

 

 

 الفنان طالب الطائي/ العراق“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام 
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               اا  اا ا  درة ة

 إم   ا م مى اا 
 .اا   اول

 

 السید رئیس الجمھوریة العراقیة األستاذ برھم صالح المحترم
السید رئیس م�ج�ل�س ال�وزراء األس�ت�اذ مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي 

 المحترم
 السید رئیس مجلس النواب األستاذ محمد الحلبوسي المحترم

 
ندلعت التظاھرات العراقیة في األول من تشرین األول إ  

في بغداد وبقیة محافظات جنوب العراق إحتجاج�اً  2019
على ترّدي األوضاع اإلقتصادیة للبلد، وإنت�ش�ار ال�ف�س�اد 

  .اإلداري والبطالة وإنعدام الخدمات
ولم تكن ھذه التظاھرات ولیدة الیوم، ب�ل ھ�ي ام�ت�دادات 

بس�ب�ب  2003لمعاناة حقیقیة یمر بھا شعبن�ا م�ن�ذ ع�ام 
 .الحكومات الفاشلة المتعاقبة وأحزابھا الطائفیة الفاسدة

وواجھت القوات األمنیة ھذه الت�ظ�اھ�رات ب�ع�ن�ف ش�دی�د 
وجرى إستھداف المتظاھرین بالرصاص الحي مم�ا ادى 

أل�ف  20ش�خ�ص�اً وإص�اب�ة  800الى إستشھاد أكثر من 
جسدیة، فض�الً  "إعاقة" بجروح من بینھم أكثر من ألف

  على اعتقال وتغییب العشرات من المحتجین السلمیین.
أحدثت انتفاضة تشرین تغیی�رات ك�ب�ی�رة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي، وشاركت فیھا جمیع فئات المجت�م�ع وم�خ�ت�ل�ف 
ال�ط�وائ��ف، ول��ع�ب��ت ال��ن�س��اء دورا ق�ی��ادی�ا وس�ان��داً ف��ي 
االنتفاضة. وتالحم الشباب والطالب وال�ع�م�ال وال�ك�س�ب�ة 
وشرائح واسعة من بنات وأبناء الش�ع�ب ف�ي م�ط�ال�ب�ھ�م 

 .لمستقبل أفضل في وطنھم
اننا في التجمع العراقي ف�ي اس�ت�رال�ی�ا ل�دع�م إن�ت�ف�اض�ة 
تشرین ، ندین بشدة قمع حریة التعبیر والفكر والتظاھ�ر 
المكفولة بالدستور العراقي، ونحمل ال�رئ�اس�ات ال�ث�الث�ة 

 مسؤولیة حمایة المواطنین وتطبیق الدستور. 
ونطالب بالتغییر واإلصالح الشامل للعمل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة، 
من اجل عراق مدني دیمقراطي یحترم التعددیة والعدال�ة 

 .االجتماعیة
  :نحن نطالب

بمحاسبة قتلة المتظاھرین السلمیین العزل وتقدیمھ�م  -1
 .للمحاكم

  .التوقف عن مالحقة واعتقال واغتیال المحتجین -2
ت�ع�وی�ض ذوي الش�ھ�داء، واالھ�ت�م�ام ب�ال�م�ع�وق�ی��ن،   -3

 .وإطالق سراح المختطفین
تحسین الخدمات واألوضاع المعیشیة والصحیة وحل  -4

 .مشكلة البطالة
  .انھاء المحاصصة الطائفیة واالثنیة والحزبیة -5
مكافحة الفساد بكل أنواعھ ومحاسبة الفاسدین وف�ق   -6

 .القانون ، والعمل بجدیة إلعادة األموال المنھوبة

تفعیل قانون األحزاب، واختی�ار م�ف�وض�ی�ة مس�ت�ق�ل�ة   -7
 .لالنتخابات

احترام التنوع الدیني والقومي والمذھبي وال�ف�ك�ري،  -8
وضمان حقوق المكونات العراقیة في المناطق المخت�ل�ف 
علیھا.وإعادة المھجرین الى مناطق سكناھم وتعویضھ�م 

 .بشكل عادل
حصر السالح بید الدولة وحل كافة الملیش�ی�ات ع�ل�ى   -9

إختالف مسمیاتھا، وإش�اع�ة اإلن�ت�م�اء وال�والء ل�ل�وط�ن 
 . العراق فقط

التعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلھا في  -10
 .شؤوننا الداخلیة

  .حمایة المنتوج الوطني -11
 .حمایة المیاه والبیئة -12
 .االستغالل الرشید للثروات الطبیعیة الوطنیة -13

 

) إم  اا  اا ا(: 
اا ت ات وات واا  

 األستاذ ناصر عجمایا -إتحاد الكتاب و األدباء الكلدان  *
األس�ت�اذ   –التیار الدیمقراطي الع�راق�ي ف�ي اس�ت�رال�ی�ا   *

 إبراھیم علي
 األستاذ خلف سنجاري * حركة المستقلین األیزدیین -
 األستاذ یوحنا بیداوید -الرابطة الكلدانیة فرع ملبورن  *
األس�ت�اذ بس�ام  -م�ل�ب�ورن -جمعیة الحضارة الكلدانیة  *

 منیر
 - جمعیة الصداقة العراقیة األسترالیة *

  االستاذ عبد الواحد جاسم                                     
الس�ی�دة ش�ھ�رزاد  -س�دن�ي  -جمعیة بغداد ال�ث�ق�اف�ی�ة   *

 الحیدر
 السیدة سلوى جلو -استرالیا  -رابطة المراة العراقیة  *
 األستاذ صباح برخو -صالون إبن رشد الثقافي  *
 األستاذ ماجد المباركي -مركز البحوث المندائیة  *
األس�ت�اذ  -منظمة الح�زب الش�ی�وع�ي ال�ك�وردس�ت�ان�ي   *

 یاسین  أردالن
 األستاذ قاسم عبود -منظمة الحزب الشیوعي العراقي  *
 

 اا  اا ت اوا ا 

 -صحیفة العراقیة االسترالیة، الدك�ت�ور م�وف�ق س�اوا  *
 . رئیس التحریر

 رئیس التحریر -األستاذ خلیل الحلي -صحیفة العھد  *
رئ�ی�س�ة  -الس�ی�دة وداد ف�رح�ان -صحی�ف�ة ب�ان�ورام�ا  *

 التحریر
  الدكتور عامر ملوكا -مجلة بابلیون الثقافیة  *
 األستاذ عماد ھرمز -مؤسسة الرافدین اإلعالمیة  *

األس�ت�اذ م�ارس�ی�ل  -موقع شارع المت�ن�ب�ي اإلع�الم�ي   *
  دنخا

  األستاذ عطا عباس -موقع شارع المتنبي اإلعالمي  *
األس�ت�اذ ج�واد  -قناة صوت الدیمقراطیین العراق�ی�ی�ن   *

 راضي.
 

اا   وط ا ت 

 ناشطة مدنیة -السیدة إبتھاج حاتم  *
 شاعر وناشط مدني -األستاذ أحمد راضي  *
 ناشطة مدنیة في مجال  -السیدة إلھام داود  *

 حقوق المرأة    
 ناشطة مدنیة -السیدة أمل الناشي  *
 ناشط مدني -األستاذ أمین خضر *
 ناشط مدني -األستاذ باسل متي  *
 ناشط مدني -الدكتور باقر الموسوي  *
 ناشطة مدنیة -السیدة بان ھندي  *
 ناشط مدني -بشیر لعیوس   األستاذ *
 ناشطة مدنیة -السیدة تمارا كرابیت  *
 ناشط مدني -األستاذ ثامر میخا  *
 ناشط مدني -األستاذ ثائر والي  *
 ناشط مدني -األستاذ جمال بادي  *
 ناشط مدني -األستاذ حسن الناصري  *
 ناشط مدني -األستاذ حسین العامري  *
 شاعر وصحفي -األستاذ خالد الحلي  *
 ناشط مدني -األستاذ خلف ثابت  *
 ناشط مدني -األستاذ سرمد حنطیا  *
 ناشطة مدنیة -السیدة سمیرة علي  *
 تاشطة مدنیة -السیدة شذى العبودي  *
 ناشط مدني -األستاذ صالح علي  *
 ناشط مدني -األستاذ صبحي مبارك  *
 ناشط مدني -األستاذ طارق الرومي  *
 ناشط مدني -األستاذ طالب العبودي  *
 ناشط مدني  -األستاذ عالء مھدي *
 ناشط مدني -األستاذ فراس ناجي  *
 ناشط مدني -األستاذ كریم عامر  *
 ناشطة مدنیة -السیدة لقاء نشمي  *
  -األستاذ ماھر الشمري  *

 كاتب وباحث في الشأن العراقي           
 ناشط مدني -األستاذ مدحت الباز  *
 ناشط مدني -األستاذ منیر مذكور  *
 ناشطة مدنیة -السیدة میري مھدي  *
 ناشط مدني -الدكتور نافع جنو  *
 ناشط مدني -األستاذ نزار محسن عودة  *
 ناشطة مدنیة -السیدة نھرین خائي  *
 مدرس وفنان تشكیلي -األستاذ وسام ابراھیم  *
 ناشطة مدنیة -السیدة وصال الخمیسي  *
 

 إم  اا  اا ا  درة ة  
ا  م مى اا  

وط  ا   
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 لطالما كان العراق شعل�ة ال�ح�ری�ة
  ....وصوت الثائر

لطالما روى دجلة حق�ول األم�ل 
  ..... المزروعة بذھب السنابل

فكیف ننسى رحى ال�ح�ق�ول ح�ول�ھ�ا 
 بشر تمطر امل مع صدى صوت الفالحین

....  
العراق الجمیل یطیر بكلماتھ المنثورة ع�ل�ى غص�ن 
زیتون أخضر متكئ على فم حمامة بیضاء ت�غ�رد الس�الم 
من سیدني للعالم اجمع ب�م�ق�االت وك�ل�م�ات وقص�ائ�د ث�ورة 

  .... وعشق وامل
 ومني سالم للعراق والف مبروك 
 على إیقاد الشمعة السابعة عشرة 

  .... "للصحیفة "العراقیة األسترالیة

  .... مبروك لبلد السیاب وارض النواب

  ... مبروك لحضارة بابل والنجف والبصرة
مبروك لبغداد الدافئة الحالمة الغافیة عل�ى ن�ھ�ر 

مبروك میالدك یا عراقیة الس�اب�ع   ...دجلة
عش�ر.. ال�ع�م�ر ال�ط�وی�ل ب�م�زی�د م�ن 

كل  ... النجاح والتألق واالستمراریة
الحب للكادر الرائع مع تحیات دمشقی�ة 
من أرض الیاسمین وب�ع�ط�ر ال�ج�وري 

  .....ننثر طیب كلماتنا
  ..... عام سعید لكم

واخص بالشكر للدكتور موفق س�اوا  الش�خ�ص 
من فت�ح ل�ن�ا والذي اخذ بیدي لكون من الكادر الجمیل  

األبواب لنكون ضمن كادر الصحیفة بالتألق ال�دائ�م وال�ن�ج�اح 
 المستمر دكتور موفق ساوا رئیس التحریر واالستاذة ھیفاء متي

 

 وعد حسون/ سوریا

 م مى اا  
 إم  اا  اا ا  

 
 : وكما مبین في أدناه 2021عدد من النشاطات خالل شھر تشرین األول 

حواریة ثقافیة سیاسیة تتضمن عدد من المحاور حول إنتفاضة تشرین  -السادسة مساًء  01/10/2021الجمعة   :أوال 
 الباسلة

المداخلة  -المقاطعة واسبابھا)  -حواریة بعنوان (ال تنتخب من قتلني  -السادسة مساًء  08/10/2021ثانیًا : الجمعة 
 األساسیة للزمیل قاسم عبود.

التاریخ اإلبادات المستقبل) بالتعاون  -ندوة بعنوان (الشعب األیزدي  -الساعة السادسة مساًء  16/10/2021ثالثا: السبت 
 .مع حركة المستقلین األیزدیین وصالون إبن رشد الثقافي

المداخلة األساسیة ) الساعة السادسة مساًء حواریة بعنوان (انتفاضة تشرین ودور اإلعالم 22/10/2021رابعا: الجمعة 
 للزمیل عالء مھدي

الساعة السادسة مساًء ندوة (بعنوان حكایة إنتفاضتین) حول إنتفاضة الشعبین العراقي  30/10/2021خامساً : السبت 
 بالتعاون مع صالون إبن رشد الثقافي. -واللبناني 

 .عن طریق اإلیمیل ستقام جمیع الندوات والحواریات على منصة الزووم وسیتم إرسال الروابط تباعاً 
 

 التجمع العراقي في استرالیا لدعم إنتفاضة تشرین

  د

 اا اا   
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  روم او  اطت، 
... ور إ 

 

 االستاذ الدكتور موفق ساوا المحترم
 الست ھیفاء متي المحترمة

 

لمناسبة ایقاد جریدتنا العراق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة الش�م�ع�ة الس�اب�ع�ة         
عشر، اتقدم باحر التھاني وأسمى التب�ری�ك�ات ال�ق�ل�ب�ی�ة ل�ج�ھ�ودك�م 
الكبیرة في إستمرار ھذا الصرح الثقافي الھادف خصوصا في ھ�ذه 
الظروف الصعبة، ظروف جائح�ة ك�ورون�ا ال�ت�ي أب�ع�دت واوق�ف�ت 
جمیع النشاطات، إال صدور جریدتنا، فمازلنا نستمتع وننھل م�ن�ھ�ا 

 .كل ما ھو ثقافي وسیاسي واجتماعي
تمنیاتي لكم بدوام اإلستمرار والتألق والنجاح لنصل إلیقاد الشم�ع�ھ 

 المائھ.

 رئیس تحریر  
 الغراء المحترم.االسترالیة صحیفة العراقیة 

 
تتقدم منظمة الحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي ف�ي أس�ت�رال�ی�ا      

بأحر التھ�ان�ي وأط�ی�ب ال�ت�م�ن�ی�ات ال�ى ص�ح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة 

االسترالیة الغراء بمناسبة ذكرى صدورھا الس�اب�ع�ة عش�رة 

متمنین لھا م�زی�ًدا م�ن ال�ت�ق�دم واألزدھ�ار ل�ت�ك�ون ال�م�ع�ب�ر 

الجالیة العراقیة في أس�ت�رال�ی�ا  الحقیقي المدافع عن مصلحة

وأحد أصوات األعالم في المھاجر العراقیة إلدامة ال�ت�واص�ل 

بین جالیتنا العراقیة في أسترالیا والوطن وللدفاع عن آم�ال 

وتطلعات شعبنا العراقي في للخالص من نظام الم�ح�اص�ص�ة 

الطائفیة وألثنیة البغیض وبناء الدولة المدنیة الدیمق�راط�ی�ة 

التي یعلى فیھا شأن المواطنة ال�ع�راق�ی�ة ف�وق ك�ل الش�ئ�ون 

 . الفرعیة األخرى

 
 منظمة الحزب الشیوعي العراقي

 في أسترالیا
05/101/2021 

 سفانھ الفارس /استرالیا   
 متابعة ومھتمھ بالشأن الثقافي

  العزیز األستاذ موفق ساوا المحترم 
  تحریر المحترمینالالعزیزات واألعزاء في ھیئة 

  تحیة طیبة وبعد

یسرنا والجریدة تقطع ع�امـً�ا آخ�ر م�ن ال�ع�م�ل ال�دائ�ب ال�م�ث�اب�ر    

بمسیرتھا، أن نؤكد إشادتنا بمنجزھا بخاصة ف�ي م�ی�ادی�ن ال�ث�ق�اف�ة 

وأنوار اشتغاالتھا، وأن نشد على أیدیكم في مھام الت�ن�وی�ر وت�ق�دی�م 

مشاعل ساطعة من منتجي الثقافة ومبدعي اآلداب وال�ف�ن�ون ع�ب�ر 

منصتكم البھیة التي باتت نبراسـًا لیس عند قراء الثقافة وخ�ط�اب�ھ�ا 

حسب، بل وعند جمھور ع�ری�ض م�ن ق�راء ال�ع�رب�ی�ة ف�ي أرج�اء 

 المعمورة ... 

إننا لنتمنى لكم مزید من النجاحات في تعمید االشتغال المنتخب ف�ي 

أدائھ النقدي القائم على مراجعة مجم�ل ال�م�ن�ج�ز وت�وف�ی�ر أرض�ی�ة 

الفكر النقدي الموضوعي تمكینا لحركة التنویر وم�ك�اف�ح�ة ظ�واھ�ر 

منطق الخرافة ودجلھا ومحاولتھا الس�ط�و ع�ل�ى ال�ذھ�ن�ی�ة ال�ع�ام�ة 

 بعصر تقدمنا فیھ إلى مناطق العقل العلمي ورقیھا..

لكم خالص التقدیر والعرفان برائع م�ن�ج�زك�م وم�واض�ع ج�ھ�ودك�م  

المشرقة.

  أ.د. تیسیر عبد الجبار اآللوسي                
  البرلمان الثقافي العراقي في المھجر             

     اا اة ا    تھنئة 
 الى الدكتور موفق ساوا

  أ.د. تیسیر عبد الجبار اآللوسي
  المرصد السومري لحقوق اإلنسان في ھولندا

یسعدنا بمناسبة انطالقة جریدة العراقیة األس�ت�رال�ی�ة أن ن�ت�ق�دم      

منكم بخالص التھنئة للدور المھم الذي تحملھ الج�ری�دة م�ن ع�ن�ای�ة 

بمحور الحقوق والحریات وثقافة احترام اآلخر وم�ب�ادئ ال�م�س�اواة 

والعدل وتمكین التعددیة والتنوع اإلنساني من فضاء ال�ع�ی�ش ال�ح�ر 

 الكریم ومنع خطابات العنصریة والتمییز... 

إن مزیًدا من نشر الثقافة القانونیة ال�ی�وم س�ی�ظ�ل ن�ق�ط�ة إی�ج�اب�ی�ة 

ة تحریرھا وسیكون ركناً ممیزا ومھمـً�ا ف�ي ئمحسوبة للجریدة وبھی

جھود تمكین اإلنسان من تطلعات االنعتاق وال�ت�ح�رر وال�ن�ج�اح ف�ي 

 نشر ثقافة حقوقیة ناجعة سلیمة بالخصوص في بالدنا..

إننا نثمن تلك المسیرة ال�ث�رة ون�أم�ل ل�ھ�ا م�زی�د ن�ج�اح وت�ح�ق�ی�ق  

  منجزات بھیة في الوجود المعاصر..
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  الشاعر/ إسماعیل خوشناو/ العراق

األسترالیة لمناسبة ذكرى إنط�الق�ة ال�ع�راق�ی�ة 
السابعة عشر، أتقدم بأحر التھاني والتبریكات لكم�ا وم�ن 
خاللكما إلى جمیع العاملین في العراقیة وإلى ك�اف�ة ال�زم�الء 

 الكتّاب متمنیاً للجمیع التقدم والنجاح .
إنھا ذكرى عزیزة علینا جمیعاً كتاب وقراء ألن�ھ�ا أص�ب�ح�ت م�ن 
أوائل الصحف العاملة في وسط الجالیة ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
أسترالیا والتي أصبحت صوت المثقف الواعي في كافة ال�م�ج�االت 
السیاسیة، واألدبیة ومنھا الشع�ر وال�ق�ص�ة وال�ن�ق�د ون�ق�ل أخ�ب�ار 
الوطن األم العراق. كما إنھا طوّرت مطبوع�ھ�ا اإلل�ك�ت�رون�ي ح�ی�ث 

سواء في العراق أو ف�ي  أصبحت في متناول المھتمین والمتابعین 
دول ال��ع��ال��م ح��ی��ث ج��ذب��ت ع��دد م��ن ال��ك��ت��اب وال��م��ث��ق��ف��ی��ن 

 للكتابة فیھا.  تلك الدول في  المقیمین
 

إننا في الوقت الذي نشُد فیھ على أیدي العاملین في الجری�دة وف�ي 
المقدمة الدكتور موفق ساوا رئیس التحریر، نط�م�ح إل�ى األفض�ل 

وأن تبقى العراقیة االسترالیة رائدة في عملھا الصح�ف�ي  واألحسن
 ومتابعة جیدة لھموم الناس.

 

 بعض المقترحات ومنھا: وبھذه المناسبة أسمحوا لي أن أقدم 
عقد مؤتمر سنوي بین ھیئة التحریر والكتّاب ل�غ�رض ت�ق�ی�ی�م  -1

 عمل الجریدة المثابر.
ف�ي  فتح أبواب تخص شؤون ال�ج�ال�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة  -2

 أسترالیا وعرض مشاكلھم
صفحة تخص أحدث القوانی�ن وال�ت�ع�ل�ی�م�ات ال�ت�ي تص�در م�ن  -3

 حكومة الوالیة والحكومة الفیدرالیة.
 المواضیع االقتصادیة األسترالیة والعالمیة صفحة تخص  -4
إجراء مقابالت مع شخصیات ناشطة في ال�م�ج�ال ال�م�دن�ي م�ن  -5

 جمعیات أو منتدیات ثقافیة ونشرھا تباعاً .
وصفحة للشباب وھم�وم�ھ�م ف�ي   صفحة تخص المرأة والطفل -6

 بلدان التوطین.
فضالً عن متابعة أخ�ب�ار ھ�م�وم ال�وط�ن ال�ع�راق ف�ي ج�م�ی�ع  -7

 المجاالت.
ممكن بین فترة وأخرى عقد لقاء ات حول المائدة المس�ت�دی�رة  -8

 لمناقشة مواضیع ساخنة مع بعض الشخصیات.
 والتھاني وكل عام وأنتم بخیر . مع التحیات 

 

 ت إوا ما أ  اا اا  

 ا    
 

 وا ر  را ا ا 
ا ا ر م  ء ةا 

 صبحي مبارك/ سیدني   

جریدة ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة األس�ب�وع�ی�ة ج�ری�دة      
عانقتھا السماء فقد كان لھا من السمو شمس اض�اءت ص�ف�ح�ات 
الثقافة، سبعة عشر عاما وھي توقد شمعات الحیاة سن�ة ت�ل�و االخ�رى 
فقد مدت یدا الصحاب القلم والوان تغیر مسار ال�ح�ی�اة م�ن س�ل�ب ال�ى 
ایجاب، ویدا ترفع رایة الثقافة والتمدن، عھد تص�در الص�ف�ح�ة االول�ى 
من حیاة الجریدة كي تكون جریدة عالمیة تحضن الجمیع و ت�خ�دم�ھ�م، 
سبعة عشر عاما وواقع یشھد بأن الجریدة قد وفت بعھدھا واس�ت�م�رت 

اق�الم ت�ف�ت�خ�ر ف�ق�د ب�ق�ی�ت خ�ط�اھ�ا م�ع . في مسیرتھ�ا رغ�م الص�ع�اب
الجریدة و ونالت وسام الشرف ومازالت مع الجریدة الن غایتھ�ا   خطى

تھیئة حیاة للبشریة حیاة ترسمھا سحر الكلمات و صدق ال�م�ش�اع�ر و 
واق�الم تس�ع�ى ل�ك�ي ال ت�ف�وت�ھ�ا ھ�ذا الش�رف وت�ل�ح�ق  . نزاھة العقل

 . بالمسیرة وتكون لھا بصمة وتأریخ
مبارك لنا جمیعا ھذا الیوم، مبارك لنا استمرار حیاة جریدتنا وك�ل ذل�ك 
بفضل رئیس تحریر الجریدة دكتور موفق ساوا وكل عام ھ�ي ورئ�ی�س 

 . تحریرھا و اقالمھا بخیر و نجاح و ابداع

  اا اا ة و ة      

 الى الدكتور موفق ساوا
 رئیس تحریر جریدة العراقیة االسترالیة

  
 مع كل الود والتقدیر

یسعدنا تقدیم التھ�ان�ي ال�ق�ل�ب�ی�ة ال�ح�ارة لص�ح�ی�ف�ت�ن�ا "ال�ع�راق�ی�ة   
أكتوبر، بظھورھا إل�ى ال�ن�ور  6األسترالیة" الغّراء، التي تحتفل في 

  قبل سبعة عشر أعوام.
الشكر الجزیل لرئیس التحریر الدكتور موفق ساوا، ولنائ�ب رئ�ی�س 
التحریر اإلعالمیة ھیفاء متى، لمنحھما لنا صفحات الجریدة م�ن�ب�را 

 حرا، من أجل إسماع صوتنا وإعالء حكایاتنا.
إن روح العراق، أرض ما بین النھرین، ومھد الحض�ارة اإلنس�ان�ی�ة 
تنبض فیكما. فأنتما اللذان تجددان إض�اءة ن�ورھ�ا، وت�ب�ع�ث�ان أم�ال 
للوصال المستحدث والمترابط بین كافة أبناء األدیان والف�ئ�ات ال�ت�ي 
تشكل ھذا العراق. لتبقى شعلتھا منارة لنا وللجمیع لس�ن�ی�ن ك�ث�ی�رة. 

 بكل المحبة والتقدیر.

  تسیونیت فتال                       
م��ن أص��ل  ك�ات��ب��ة وب��اح��ث��ة ی��ھ��ودی�ة     

 عراقي  / اسرائیل

 و  رة   
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 الى جریدة العراقیة األسترالیة
 تھنئة

باسم منتدى ألجامعیین العراقي االست�رال�ي ن�ت�ق�دم ب�ال�ت�ھ�ن�ئ�ة 
القلبیة للدكتور موفق سا وا وكادر ج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة أل�غ�راء 
بمناسبة الذكرى السابعة عشر إلصدارھا والتي س�ج�ل�ت دوراً 
متمیزاً من أجل إعالء الكلمة الح�رة وإش�اع�ة روح ال�م�ح�ب�ة 
والتضامن في جالیتنا العراقیة ومنذ تأسیسھا. نتمنى لكم دوام 

 التألق والنجاح
 مع فائق المحبة والتقدیر

 منتدى ألجامعیین العراقي االسترالي

 اأ  اا ا 
 إم  

 

 بطاقة تھنئة
یتقدم "التجمع العراقي في أس�ت�رال�ی�ا ل�دع�م 
إن��ت��ف��اض��ة تش��ری��ن" ب��أخ��ل��ص ال��ت��ھ��ان��ي 
والتبریكات لجریدة "العراقی�ة االس�ت�رال�ی�ة" 
ال�غ�راء ب�م�ن�اس�ب�ة ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة عش��ر 

 -لصدورھا المیمون. كما ننتھز ھذه الفرصة لنھنئ ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا 
رئیس تحریرھا والسیدات والس�ادة ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي ھ�ی�ئ�ة ال�ت�ح�ری�ر ب�ھ�ذه 

و "العراقیة االسترالیة" مكانة مت�م�ی�زة ل�دى ج�ال�ی�ت�ن�ا   المناسبة السعیدة.
العراقیة والعربیة في أسترالیا والعالم حیث تم�ك�ن�ت وب�ف�ع�ل وج�ود وس�ائ�ل 
التواصل اإلجتماعي اإللكترونیة من الوصول ألعداد غیر قلیل�ة م�ن ق�رائ�ھ�ا 

  في مختلف دول العالم.
أن التواصل واإللتزام بص�دور الص�ح�ی�ف�ة ف�ي م�وع�دھ�ا ال�ن�ص�ف ش�ھ�ري 
وتغطیاتھا االخباریة والثقافیة والسیاس�ی�ة واألدب�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة وال�ری�اض�ی�ة 
وإلتزامھا بمساندة نشاطات الجالیة ومنظماتھا المختلفة دون تمییز قد ع�زز 

كل عام و "العراقیة االس�ت�رال�ی�ة"   من دورھا اإلعالمي الرائد في أسترالیا.
  بخیر، متمنین لكادرھا تمام الصحة ودوام النجاح.

 
 التجمع العراقي في أسترالیا لدعم إنتفاضة تشرین

 2021أیلول  28

 العزیز د. موفق ساوا 
  رئیس تحریر "العراقیة االسترالیة" الغراء

  األعزاء في ھیئة التحریر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتقدم جمعیتنا لكم باحر التھاني بم�ن�اس�ب�ة دخ�ول "ال�ع�راق�ی�ة 
 االسترالیة" عامھا السابع عشر.

في مسی�رت�ھ�ا ال�ن�اج�ح�ة "العراقیة االسترالیة" أن استمرار 
وثباتھا على خطابھا الوطني والمدن�ي ال�واض�ح واح�ت�ض�ان�ھ�ا 
للثقافة واالبداع العراقي والعربي طیلة ھذه الس�ن�ی�ن ھ�و أم�ر 

 .یدعو إلى االعتزاز والتقدیر
 .مدید العطاء وموصول النجاح "للعراقیة االسترالیة"نتمنى

  
 جمعیة األكادیمیین العراقیین في أسترالیا ونیوزیلندا

 الدكتور موفق ساوا المحترم
 االعزاء في اسرة الجریدة العراقیة األسترالیة المحترمین.

 تحیة عراقیة طیبة.
 

یسرنا ان نتقدم لكم بأجمل التھاني والتبریكات ل�م�ن�اس�ب�ة ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة 
عشرة لصدور الجریدة العراقیة األسترال�ی�ة ال�غ�راء .. م�ت�م�ن�ی�ن ل�ك�م دوام 
النجاح والمواصلة لرفد الحركة االع�الم�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�م�ا ی�خ�دم ت�ط�ل�ع�ات 

 وطموحات شعبنا في الوطن ودول المھجر.
 ونقترح؛ 
 العمل على رصد وتوثیق االنتھاكات التي یتعرض لھا شعبنا في العراق. -1 

ان تقوم الصحیفة بعم�ل ارش�ی�ف ی�خ�ص ج�ال�ی�ت�ن�ا ف�ي ق�ارة اس�ت�رال�ی�ا  -2
 -ال�ف�ن�ان�ی�ن  -ال�ری�اض�ی�ن  -االكادیمیین  -عدد االطباء  -ویتضمن اعدادھم 
 -بماذا تمتاز الجالیة من ناحیة ال�ع�م�ل   -رجال االعمال  -االدباء والمثقفین 

ابرز الشخصیات االجتماعیة ..  -عدد منظمات والمؤسسات الخاصة بشعبنا 
   عند االنتھاء من األرشفة یتم اصداره ككراس او كتیب.

 اكرر التھاني لكم مع خالص التقدیر واالحترام.
 

 حمید مراد 
 سكرتیر

 الجمعیة العراقیة لحقوق االنسان
 في الوالیات المتحدة االمریكیة 
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تظل مت�ال�ق�ة   " االسترالیةكل عام و"العراقیة     
اخي الشاعر والفنان موف�ق  بادارتك المبدعة لھا

مبروك لك ول�ل�ع�راق�ی�ة وام�ن�ی�ات الس�ب�ق   ساوا.
 الصحفي الدائم.

  تحیات ومحبة اخیك
 

 الشاعر العراقي عیسى حسن الیاسري

 
تمر األیام والسنین، وتبق�ى ص�ح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة   

االسترالیة جمیلة مفعمة بالحب والعطاء، وھ�ي ت�ت�ج�دد 
یوم بعد آخر وبحضور بھي رائع وابداع وتال�ق دائ�م، ونش�د 

على ید رئیس تحریرھا االستاذ ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا ال�ذي 
عانى ویعاني كثیرا من أج�ل دی�م�وم�ة إص�دارھ�ا وت�ق�ف إل�ى 
جانبھ االعالمیة القدیرة الست ھیفاء متّي، فرغم كل مای�واج�ھ 
الصحیفة من متاعب وارھاصات وقلة التمویل اال انھا مازال�ت 
بتلك الحلّة ال�ج�م�ی�ل�ة والش�ك�ل ال�رائ�ع تس�ط�ر ب�ی�ن ط�ی�ات�ھ�ا 
المواضیع التي تخص المجتمع وال�ح�ی�اة ع�ل�ى وج�ھ ال�ع�م�وم 
باإلضافة إلى القصص والمقاالت والدراسات األدبیة والقصائد 
لكبار الشعراء العرب والعال�م أیض�اً، ن�ع�م ق�د ی�راف�ق اص�دار 
الصحف والمجالت بعض التأخیر ول�ال�س�ب�اب ال�ت�ي ذك�رن�اھ�ا 
اعاله، اال ان العیون ودقات ال�ق�ل�وب وش�غ�ف ال�ق�راءة ك�ل�ھ�م 
ینتظرون تلك الجمیلة الموعودة بالظھور، لكي تتزود األف�ك�ار 
والرؤى بمواضیعھا الشیقة والممتعة لتقول لھا القلوب ش�ك�را 
یاصدیقتنا على ھذا البذخ الكبیر والعط�اء ال�ك�ب�ی�ر، وف�ي ھ�ذا 
المقام الیسعنا اال ان نقف وبكل احترام وتقدیر یرافقن�ا ال�ف�رح 
والحبور وھي تطفيء شموعھا ال�ن�ی�رة ع�ل�ى م�دى الس�ن�ی�ن 

لصحیفتنا العراقیة الع�راق�ی�ة الماضیة واالتیة، فالف ش�ك�ر 
بھذا الج�م�ال وال�ح�ض�ور االسترالی�ة وھ�ي ط�اغ�ی�ة 

 .الینتھي ابداواالل��ق ال��دائ��م ال��ذي 
 

 
 

  تحیة طیبة إلى الدكتور موفق ساوا
 

 جریدة عظیمة تضم العالم بین طیات صفحاتھا...
تعد جریدة العراقیة االسترالیة األكثر واألوسع انتشارا على مستوى العال�م , 

و ی�ك�ت�ب ف�ی�ھ�ا  2005حقا ودون مجاملة ھذه الجریدة الغراء تأسست عام 
یضعوا فیھا ثقتھم   و الشعراء من جمیع أقطار العالم  مئات الكتاب و األدباء

وأفكارھم وأعمالھم في ھذه الصفحات القویة والجریئة لتط�ی�ر وت�ح�ل�ق ف�ي 
عنان السماء ترسل مخزون أفكارھم و إنتاجھ�م األدب�ي ل�ی�ص�ل إل�ى ج�م�ی�ع 

 , شتات العالم لیعرف من ھم
جریدة قویة محوریة في ھ�دف واح�د دون ت�م�ی�ی�ز أو ت�ف�ض�ی�ل إال ل�ل�ع�م�ل 
واإلنتاج الجید ,تضم كتاب من جمیع الفئات العمریة وم�خ�ت�ل�ف ال�ج�ن�س�ی�ات 

 .وتعدد ثقافتھم یطرح كل واحد منھم رؤیتھ كما یراه
 جریدة تقدم محتوى ھادف مادة علمیة شیقة سلیمة محببة للجمھور

اقدم لھا اجمل التھاني وارق التحیا إلى الجریدة المتم�ی�زة ب�م�ن�اس�ب�ة م�رور 
ب�ف�ك�رھ�ا ال�ھ�دف   ستة عشر عاًما على انطالقھا لتغزو جمیع أقط�ار ال�ع�ال�م

لراعی�ھ�ا و رئ�ی�س�ھ�ا ال�دك�ت�ور   واإلنتاج المتمیز و الشكر الجزیل و التھنئة
موفق ساوا لجھوده الجبارة في إخراج ھذا العمل ال�م�ت�م�ی�ز ك�ل أس�ب�وع�ی�ن 

وك��ذل��ك ك��ل أعض��اء ھ��ی��ئ��ة 
 التحریر.

 اا  "اا "  ورد ة
 اوا   ! 

 
یسعدني أن أتقدم بخالص التھنة للدكتور موفق ساوا وھیئة ت�ح�ری�ر     

 جریدة العراقیة الغراء بمناسبة الذكرى السابعة عشر لصدورھا. 
إنھا فعالً لمناسبة سعیدة أن تستمر ص�ح�ی�ف�ة ع�راق�ی�ة تص�در ب�ق�درات 

  وطاقات شخصیة ومالیة محدودة لمدة سبعة عشر عاماً دون توقف.
من خالل عالقتي بجریدة العراقیة خالل تلك السنوات ال�ط�وی�ل�ة، أش�ھ�د 
انھا كانت الداعم الرئیسي لنشاطات المنظمات المدنیة والسیاسیة ال�ت�ي 
نشطت من خاللھا األمر الذي كان بمثابة دعم وأس�ن�اد ل�ن�ش�اط�ات ت�ل�ك 

  المنظمات وأستمراریتھا في العمل.
ث�ق�اف�ی�ة،  ریدةمنذ أن بدأت تصدر مرتین شھریاً، تحولت الجریدة إلى ج

فنیة، أدبیة شاملة للعدید من المواضیع واألخب�ار الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ح�ل�ی�ة 
أكرر ش�ك�ري وت�ق�دی�ري ل�ت�واص�ل ال�دك�ت�ور س�اوا   والعراقیة األخرى.

وتعاونھ المستمر المعبر عن وط�ن�ی�ت�ھ ودع�م�ھ ل�ل�ق�ض�ای�ا ال�م�ص�ی�ری�ة 
  العراقیة، متمنیاً لھ ولجریدتنا الغراء النجاح والتقدم المستمر.

 

 سیدني  /عالء مھدي
  ناشط مدني مستقل

 ّاا ّاا   ًَ 

 ا ة 

 سامح أدور سعدهللا  لألدیب 
 
 
 

 مصر

اا اا 
  ا مأ) 

 )ول ار

 متابعة
  رزاق مسلم الدجیلي 
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 إ د  ا ة:
"اا اا"   ادة واا   

 
ھكذا علمنا الصدی�ق ال�دك�ت�ور   ال ھامش یصیر مفروضاً مع األسترالیة العراقیة،   

وما ب�ی�ن ال�م�ت�ن وال�ھ�ام�ش ع�الق�ة   الكل متن والمتن معنى ومبنى،  موفق ساوا،
وی�غ�ی�ب   الھامش یُحّضر االقصاء لغة وتناوال، إخب�ارا وت�ع�م�ی�م�ا،  حضور وغیاب،

الحضوَر المتخلى عنھ قصداً، ذاك الحضور الذي ی�ت�ق�ن�ھ ال�ب�ع�ض، ف�ی�ح�ل�ی�ھ م�ا ال 
ف�ی�ج�ع�ل�ھ�ا ردی�ف�ة ل�ل�ح�ض�ور ال�ث�ق�اف�ي واالم�ت�داد   یلبسھ : تفاھة وبالدات ممت�دة،

 .وحقیقة األمر أن الثقافة واألدب من كل ھذا براء  األدبي
س�واء ف�ي م�ن�ب�ع�ھ�ا   وت�ؤس�س ص�ل�ب�ھ ال�ی�وم،  والم�ت�ن ال�ذي ت�ق�ی�م�ھ ال�ج�ری�دة،

متن ال   أو في دفقھا الممتد عبر أرجاء المعمورة منذ ستة عشر عاماً،  األسترالي،
ویُ�َح�ّض�ر االح�ت�ف�اء اخ�ت�الف�اً   ھو متن یُغیب الحضور المتع�ارف ع�ل�ی�ھ،  كالمتون،

وتمایزاً، ولم تكن الجریدة أبداً منذ النشأة األولى ُمَشاِكلة وال ُمتابِع�ة. ل�ق�د اخ�ت�ط�ت 
  .واتخذت التمایز مطیة لھا وحدھا دون منافس أو منازع  لنفسھا نھج الفرادة،

رفٌد ال ینتھي منبعھ من أصول األدب، من عیون الفكر، أخذت م�ن   توعیة وتثقیف،
كل ماتشتھیھ األرواح وتتوق إلیھ األنفس المتوثبة ل�ك�ل س�اٍم ون�اٍم، ف�أث�ث�ت ب�ذل�ك 

فصارت بذلك مضرباً لكل م�اھ�و ن�ب�ی�ل   لن یحوزه منبر آخر،  فضاء عربیاً خالصاً،
وسلیم، بل وأصبحت بفضل إدارتھا الحكیمة مصدراً یَُوثُق كل بادرة ثقافیة ، وینش�ر 

  كل بارقة أدبیة
ال ی�ح�ت�اج االب�داع ال�ى ع�ن�وان، ف�ال�ع�ن�اوی�ن ك�ل�ھ�ا   مع االبداع ال وقت ل�ل�ض�ی�اع،

ألن الغایة ھي الكتابة بال حدود وال متاریس شوھاء، ھي الكتابة ع�ن�دم�ا   متساویة،
ی�ق�ود   تصنع ق�ارئ�اً م�خ�ت�ل�ف�اً،  تحرر الذات من سیاج الحلكة ومن سواد االستالب،

  والغایة بناء اإلنسان المثقف المسؤول.  النَص ویقوده النص،
حروف النشر ھناك منبع جدید ومنھج ابداعي ال یبقي على الفراغ، یحارب ال�ج�ف�اء 

إنھ الفسیفساء المستحیلة التي صنعھا الدكتور م�وف�ق س�اوا ع�ل�ى ھ�واه  والخواء،
ول�ون�ھ�ا ب�خ�ب�رت�ھ   فنمقھا بأدبھ وخلقھ ال�ج�م،  وعجنھا بخلطتھ العجیبة،  المتفرد،

 .وحالّھا بحنكتھ اإلداریة  الفنیة والمسرحیة،
في حروف رقص على الكلمات، صدى   ذوبان ذوات متعددة ومتنافرة حد التناقض،

لك�ن�ھ�ا ت�ت�ھ�ادى وت�ت�م�ای�ل   جمیل وبعید لكلمات تتماشى وتختلف ، تتنافر وتتقارع،
  طرباً وانتشاء.

فال مكان للیل البھیم ردیف الجھل وال�ت�خ�ل�ف، إن�ھ ح�رف ال�ع�ط�ر وع�ط�ر ال�ح�رف 
عبر شرفة اإلصباح ، یح�م�ل�ھ ھ�واء األس�ت�رال�ی�ة   یتنسمھ القارئ النھم المتعطش،

عراقي الھوى مع بشائر كل عدد یُقرأ على مكث على إیقاع ن�خ�ب ف�ن�ج�ان ق�ھ�وة 
معتقة. وبھذا یصیر المشھد األخیر لقارئ عربي مطرا للقلب یس�ی�د ال�خ�ص�ب 

  .األسترالي بال حدودوال���ع���ط���اء ال���ع���راق���ي 
 

 

ب��خ��ط��ى واث��ق��ة وم��ت��واص��ل��ة 

وج��م��ی��ل��ة، ح��ق��ق��ت ص��ح��ی��ف��ة 

"العراقیة األسترالیة" لنفسھا حضوراً مت�م�ی�زاً ف�ي 

أسترالیا وفي العراق وفي العدید من الدول الع�رب�ی�ة 

  والغربیة.

 

ویكمن السبب في ذلك، ببساطة شدیدة، ف�ي ج�ھ�ود 

رئیس تحریرھ�ا د. م�وف�ق س�اوا ال�م�ت�واص�ل�ة ف�ي 

استقطاب األسماء المعروفة والشابة على حّد سواء 

حتى صار القارئ یق�رأ م�ق�االت وقص�ائ�د وقص�ص�اً 

غایة في التنوع. فھناك مقاالت ن�ق�دی�ة ألك�ادی�م�ی�ی�ن 

معروفین، ولنقاد وشعراء المعین، والمھ�ت�م�ی�ن ف�ي 

الشأن العراقي والعربي. ھناك أیضا مق�االت ن�ق�دی�ة 

لنقاد شباب وشعراء یخطون الخ�ط�ى ال�ح�ث�ی�ث�ة ف�ي 

 باتجاه شمسھ العجیبة.  درب اإلبداع

 

وكانت المساھمة النسویة ف�ي الص�ح�ی�ف�ة واض�ح�ة 

 خاصة في الشعر والقصة.

 

كذلك تابعت الصحی�ف�ة األخ�ب�ار األدب�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

 بمختلف مصادرھا دون تحیّز سوى لفعل اإلبداع.
 

لكّل ھذا الجمال أو الرغبة في خ�ل�ق�ھ أق�ول: ش�ك�را، 

 للصحیفة ولطاقم تحریرھا ولكتّابھا و كاتباتھا أقول:

كل ع�ام وح�روف�ك�م ت�ت�أل�ق وتش�ّع  

 نوراً.

  قا  

 اا اا  

رام ّو  وو  ّ 

 أدیب كمال الدین
 عبدهللا علي شبلي // كاتب وناقد المغرب أسترالیا -أدیالید
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 نھنّئ جریدتنا الغراء بإیقاد شمعتھا السابعة عشرة
 
 "نحن ال نطفئ الشموع بل نوقدھا"

مازال لھذه المقولة ال�ت�ي وردت ع�ل�ى لس�ان رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر 
الدكتور موفق ساوا ذات سنٍة وھو یحتفل بذكرى میالد ال�ج�ری�دة 
صدى في فؤادي وذاكرتي ألنھا تعني أن ال نھایةَ ألّي عم�ٍل و ال 
اكتماال كذلك، فكّل مسیرٍة ھي است�م�رار وت�واص�ل وت�راك�م ك�ّم�يٌّ 

، والبقاُء لَِمن یعطي لوجوده معنى.   فنوعيٌّ
وإذا استطاعت "العراقیة األسترالی�ةُ "ان تس�ت�م�ّر س�تَّ عش�رةَ 

وأن تفرض نفسھا في زحاِم الجرائد والمجالت الرقمیة التي  سنةً 
تتوالد كل یوم فألنھا صاغت لنفسھا شخصیةً متمی�زةً واخ�ت�ل�ف�ْت 

 .بما یضمُن إشعاعھا
في عّز ش�ب�اب�ھ�ا، ف�ت�اةً  -بمقیاس األرقام والتواریخ  -ھي الیوم  

(وقد ال یعجب التمثیل بعضھ�م) ج�ذاب�ةً م�غ�ری�ةً، اس�ت�ط�اع�ت أن 
تسافر عبر العالِم لتجذب الكتاب من جمیع الجنسیاِت فتؤلّف ب�ی�ن 
أقالمھم وتضعھم على طاولة الحوار دون ع�ن�ف ودون م�ك�اب�رٍة 
كما یحصل في واقع العرِب : یحاورال�ق�دی�ُم ال�م�ع�اص�َر، ت�ت�ح�اور 
االدی�ول�وج��ی�اُت واألف�ك��ار الس�ی��اس�ی��ة واآلراء ال�ن�ق��دی�ة األدب�ی��ة 

ھ�ي ج�ری�دة …  واالجتماعیةُ وتتحاور أشكال الكتابة وأجناُس�ھ�ا 
 دینامیكیة تغلي في صفحاتھا دماء الحیاِة.

" وع�رض  تتصفّحھا فیثبت لدیك أنھا لیس�ت ج�ری�دةَ"ج�ْم�ٍع ول�مٍّ
لغایة تجاریة وإنما ھي جریدة الذوق المترف الرفیع، ألم أقل لك�م 
إنّھا شابة أنیقة مغریة تعمل على تألیف القلوب فاألقالم الن�اش�ئ�ة 
تجانب األقالم المتمكنة رفعا للمعنویات وت�ح�ف�ی�زا ع�ل�ى ال�ك�ت�اب�ة 

والكھول یجاورون الشبان واألق�الم ال�رج�ال�ی�ة ت�ت�ق�اط�ع م�ع 
األقالم النسائیة وأحّب ان أتوقّف عند ھذه النقطة بالذات فحضور 
األقالم النسائیة الراقیة الفت للنظر فعال وقد الحظ ذلك فقید الفكر 

الدكتور كاظم ح�ب�ی�ب ف�ي اح�د ت�ع�ال�ی�ق�ھ م�ل�خ�ص�ھ أّن والحقوق 
"العراقیة األسترالیة جریدة تقدمیة ح�ّرة وأن�ھ�ا ت�ف�ت�ح م�ج�االت 

 واسعة أمام المرأة لتكتب عن قضایاھا". 
وفعال تجد المرأة في الجریدة فضاء یرّحب بقلمھا في أّي ھّم م�ن 
ھمومھا الخاصة او العامة وبأّي نمط من أنماط الكتاب�ة ت�ت�ن�اول�ھ 
دون لجام أو قید:تتحدث عن جس�دھ�ا ال�م�ح�ّرم ،ع�ن ع�واط�ف�ھ�ا 
المكبوتة،عن انتصاراتھا او انكساراتھا، عن عالقاتھا المقموع�ة 
وانتظاراتھا، عن مواقفھا االجتماعیة او الثقافیة (و ن�ن�ت�ظ�ر ان 

 تتحدث المرأة في السیاسة بكثافة أكبر).
لم تعد المرأة تقف في الصفوف الخلفیة واعطت الدلیل أنھا قادرة 
على اإلبداع والعمق الفكرّي وتعطیھا الجریدة فرصة النضال من 

 أجل حقوقھا كاملة، من أجل المساواة.
 
العراقیة األسترالیة" ھي م�ل�ت�ق�ى الش�رق وال�غ�رب، ت�وّس�ع�ت "

ال�ع�راق�ی�ة "فاحتوت جنسیات عراقیة وعربیة أخرى إذ یلتقي في 
األسترالیة" العراق بسوریا ومصر وتونس والجزائر وال�م�غ�رب 

وف�ي …  ولیبیا وفلسطین واالردن ول�ب�ن�ان والس�ودان وال�ی�م�ن 
العراقیة األسترالیة" التقت ھولندا بدانمارك بألمانی�ا ب�الس�وی�د "

 واسترالیا... …بكندا وامیریكا
ھي ملتقى ال�م�ث�ق�ف�ی�ن ع�ل�ى درج�ات�ھ�م، ت�ت�خ�اط�ب األق�الم دون 

 األشخاص وتتآلف األفكار رغم تباعد المسافات.
للعراقیة األسترالیة" میزة أخرى فھي تعرف كیف تناغُم ب�ی�ن "و

األلوان واشكال الخطاب في بساطة و أناقٍة: ی�رت�اح بص�رك إل�ى 
إخراج الصفحة التي ال تزدحم فیھا ال�م�ق�االت ف�ت�غ�ری�ك ال�ق�راءةُ 
فتتجول بین المقاالت مستمتعا واختر ما شئت فھي "تأخذ من كّل 

 …"شيء بطرف
إّن من یصنع ھذا الجماَل والثراَء المعرفي لیستحّق من القّراء كّل 

للعراق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة" ح�دائ�ق "التشجیع والثناء فلھ التھاني و
الورد بإیقاد شم�ع�ت�ھ�ا الس�اب�ع�ةَ عش�رةَ وس�ت�ب�ق�ى م�وق�دةً رغ�م 

 األعاصیِر...
 

 تونس/ زینب حداد 

:"اا اا"  و ا ا  ق اط 

  
 
 
 
 

مبارك علیكم وعلینا ھذه المناسبة الجم�ی�ل�ة داع�ی�ن ال�ب�اري ع�ز  
وجل أن یجعلكم بخیر وعافیة وامان ویدیمكم كما عھدناكم م�ن�ب�را 
متمیزا لالعالم الراقي والفن واألدب .. فأنتم یادكتور موف�ق س�اوا 
ومن دون أي مجاملة انتم تمثلون دور العراقي المثقف ال�م�غ�ت�رب 
الذي یحتل موقع القدوة في سكنھ وعملھ وسیرتھ في ال�ب�ل�د ال�ذي 

الذي ھو ب�ح�اج�ة إل�ى    العراق) بستوطنھ، فسالم لكم من بلدكم (
 امثالكم من العراقیین االحرار 

 
 

 اخوكم رسام الكاریكاتیر
 / العراق طالب الطائي 
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 الى األستاذ الدكتور 
 موفق ساوا المحترم رئیس التحریر

  

اا اا 
 ذا آ  ادء واب 

 
 

  كل عام وجریدة العراقیة األسترالیة بألف ألف خیر
 
وھي توقد شمعتھا ھذا العام فان جری�دة ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة   

 . تكون قد احتفلت بعامھا السابع عشر من صدورھا
وھذه الجریدة بال شك كانت مالذاً آمناً لجمیع األدباء والكتاب وھم 
یضعون بصماتھم االدبیة فیھا، وھ�ي ج�ھ�ود اس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة ك�ب�ی�رة 
إلیص�ال ت��ل��ك االص��وات االدب��ی��ة ف��ي أم��اك��ن ع��دی��دة ع��ل��ى ق��در 

 .المستطاع
ت�ن�اس�ب أذواق�اً   والجریدة بحلتھا الحالیة ذات م�ق�االت م�ت�ن�وع�ة

مختلفة آلالف القراء والمتابعین ل�ھ�ا ع�ل�ى الص�ف�ح�ات ال�ورق�ی�ة 
 . واأللكترونیة

ونحن ھنا نسجل لھذه الجریدة ولرئیس تحریرھا الدك�ت�ور م�وف�ق 
ساوا وجمیع العاملین فیھا تقدیرنا واح�ت�رام�ن�ا ال�ك�ب�ی�ری�ن ف�ان�ن�ا 
نسجل لھا النجاح المتواصل الذي تشھده صفحاتھا بش�ك�ل س�ری�ع 
وجمیل ، السی�م�ا ان�ھ�ا الت�ھ�م�ل اي ع�م�ل أدب�ي ت�ج�ده م�ط�اب�ق�اً 
للمواصفات الفنیة األدبیة على اختالف اجتھادات كتّابھ�ا وآرائ�ھ�م 

 . فنیاً وصوریاً 
نسأل هللا لھذه الجریدة المتمیزة بن�ج�اح�ھ�ا ال�ك�ب�ی�ر ع�ب�ر ق�رائ�ھ�ا 
ومتابعیھا ان تستمر بھذا النھج الرائع الذي یكسبھا رونقاً اضافی�اً 

 . لما تكتسیھ من جمال وذوق
العطاء الكبیر الذي ی�ت�ص�ف�ون   ونبارك البنائھا العاملین فیھا على

 . تعودناه منھم باستمرار  بھ والذي
وكلنا ثقة بانھا ستبقى م�ن�اراً ك�ب�ی�راً وم�الذاً ألص�ح�اب ال�ط�اق�ات 

 . وذوي المواھب والفن
وأخیراً فإننا في الوقت الذي نبارك لھذه الجریدة المعطاءة عام�ھ�ا 
السابع عشر فإننا على ثقة وأمل كبیر انھ�ا س�ت�ب�ق�ى ف�ي م�ق�دم�ة 

الجرائد العالمیة التي تم�ی�زت ب�أل�وان�ھ�ا وح�ل�یّ�ھ�ا 
وأنھا ستبقى ذلك البیت الكبیر والصدر الرح�ی�ب 

 ... لكل فن وذوق وعطاء. ومن هللا التوفیق
 

 الكاتب 
 عبدالباري المالكي/ العراق

   

العراقیة األست�رال�ی�ة" ب�ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة عش�ر " تحتفل جریدة    

ھذا المنبر الوطني الحر الذي استطاع وبصالبة ال�م�ح�ارب   لتأسیس

العتید ان یبرز نفسھ ویضع لھ صورة جمیلھ وبصم�ة واض�ح�ة ف�ي 

ال�ع�راق�ی�ة ح�ی�ث ب�ق�ی�ت ص�ام�دة   ركب الصحافة الدولیة والمح�ل�ی�ة

ومواكبة لكل الظروف الصعبة التي شھدتھا البالد والعالم وعص�ف�ت 

بالعدید من المؤسسات االعالمیة في ظل جائحة كوونا لقد أس�ت�ط�اع 

كادر الجریدة ورئیس تحریرھا األستمرار بأصدارھا وبفضل الخ�ط�ط 

الصحیحة التي وضعت من قبل رئیس التحریر االستاذ م�وف�ق س�اوا 

 .وحرصھ الشدید على أصدارھا الیوم

وھي تستعد لحقبة جدیدة وحلة جمیلة في تاریخ ال�ج�ری�دة وال�ع�م�ل 

على تطویر ھذه الوسیلة االع�الم�ی�ة ال�م�ھ�م�ة واالرت�ق�اء ب�ھ�ا ال�ى 

مصاف وسائل االعالم العصریة وال�م�ھ�ن�ی�ة واظ�ھ�ارھ�ا ب�ال�م�ظ�ھ�ر 

الحسن والجمیل الذي یلیق بالعراقیة شكال ومضمونا وبھ�م�م وف�ك�ر 

  كل الكتاب واألدباء الذین زینت أسمائھم وآرائھم أعمدة الجریدة

لطالما لمسن�ا ع�زم ك�ادر وم�ؤس�س ال�ع�راق�ی�ة ع�ل�ى تس�خ�ی�ر ك�ل 

االمكان�ی�ات ل�ل�ن�ھ�وض ب�الص�ح�ی�ف�ة وم�ن�افس�ة الص�ح�ف ال�ك�ب�ی�رة 

ع�ل�ى   والمعروفة والعمل ع�ل�ى زی�ادة ص�ف�ح�ات�ھ�ا ك�ذل�ك االص�رار

أستقطاب أكبر عدد من كتاب ال�راي ف�ي ال�ج�ری�دة بش�رط االل�ت�زام 

واحترام مكونات الشعب العراقي وعدم اس�ت�خ�دام�ھ�ا م�ن�ب�راً ل�ن�ش�ر 

 .الفتنة او المساس بمكوناتھا

وان من أھم نجاح وسائل اإلعالم ھو العمل ال�م�ب�ن�ي ع�ل�ى االل�ت�زام 

بقواعد العمل الصحفي واالعالمي والمعاییر المھنیة وعدم الخ�روج 

... ن�ت�م�ن�ى ل�ل�ع�راق�ی�ة   ال�رص�ی�ن�ة عن اخالقیات الثقافة والصح�اف�ة

م�ب�ارك   االستمرار والتطور التكنلوجي ومواكبتھ في جمیع اشك�ال�ھ

لطالما كانت الراعي ألحتضان كل الكت�اب   للعراقیة وكل كادراھا

 .... وتقبل األراء منذ بدایة تأسیسھا

 كلمة شكر وعرفان لألستاذ المؤسس

 .د. موفق ساوا المحترم 

 اء ى 
اا اا  

 / العراق نیسان سلیم رأفت ::األدیبة
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في الوقت الذي انحسر ف�ی�ھ دور     
الصحافة الورقیة الجادة الملتزم�ة ح�ی�ث ت�ح�ول�ت أغ�ل�ب الص�ح�ف ال�ى ل�وح�ة 
لالعالنات، والى عملیة تسلیع الفكر والمفك�ر، وال�ى ت�ج�م�ع اخ�وان�ی�ات ل�ن�ش�ر 

 المقاالت والدراسات وا الیھ.
في زمن العولمة الرأسمالیة المتوحشة، حیث طوت خیامھا الكثیر من الص�ح�ف 
والمجالت الجادة حاملة ھموم االنسان وطموحھ في ال�ح�ری�ة وال�ت�ق�دم وال�رف�اه 
واالمامن ... تواصل جریدة "العراقیة االسترالیة"  الص�دور وأن ب�ی�ن اس�ب�وع 
 وآخر لتقدم لنا مائدة غنیة بالفكر والجمال واالدب وبحجم وتصمیم مدھش حقا.

كذلك تمكنت الجریدة ان تمد الجسور بین كتاب الداخل ال�ع�راق�ي وال�خ�ارج وأن 
تجمع بین باقة من الكاتبات والكتاب الذین تمیزوا بالف�ك�ر ال�ت�ن�وی�ري ال�م�ش�رق 

 والبلدان .  ومن مختلف القارات
حافظت الجریدة كذلك على تنوع المواضیع بین سیاسیة وث�ق�اف�ی�ة وأق�ت�ص�ادی�ة 

لكتاب ممیزین ومبدع�ی�ن إع�الم ف�ي   وأدبیة من قصة وروایة وشعر ونقد أدبي
 الفكر والثقافة واألدب.

فال یسعنا بھذه المناسب�ة الس�ع�ی�دة اال أن ن�ق�دم ب�اق�ة م�ن ال�ورد "ال�ع�راق�ی�ة  
 ایقاد شمعتھا السابعة عشرة.  االسترالیة" بمناسبة

ونرفع القبعة لرئیس تحریرھا المبدع الدكتور موفق ساوا والرائعة ھیفاء م�ت�ي 
 ساعده االیمن في دیمومة الجریدة بحلتھا الرائعة....

ال�ك�رام ب�أل�ف   "العراقیة االسترالیة" وكادرھا المثاب�ر وق�راؤھ�ا  ھذا وكل عام
 خیر وصحة وتقدم وازدھار .

 

 ال�خ�ی�رات،ومس�اء  طیب�ھ تحیھ
 بعد. واما

   اخــراج في یطیب لي أن أھنئكم على انجازاتكم الواضحھ
 العمل الفني والثقافي لصحیفتكم الغراء والتي مدت جسور

 الجالیھ والمعرفي في اوساط االدبي والتواصل المحبھ
 (ولیست العراقیھ فقط) وما یحیط بھا. العربیھ

 
  وللعاملین ونشكر لكم )17الـ ( العام بمناسھ الف مبـروك

وبالرغم م�ن مش�ارك�ت�ي  البناءه وجھودكم معكم انجازاتكم
أن�ن�ي س�ع�ی�د  اال ب�ع�ض ال�م�ق�االت ك�ت�اب�ھ المتواضع�ھ ف�ي

 بالتعرف على نخب من الكتاب والباحثین.
 وفقكم هللا وسدد خطاكم.

 

  عماد ولید شبالق أ. د. المھندس
 القیمیھ  للھندسھ االمریكیھ المنظمھ رئیس

  في استرالیا ونیوزیلندا
  العربي االسترالي نائب رئیس الملتقى الثقافي

 
 

جریدة العراقیة األسترالیة.. لھا ی�وم�ھ�ا ال�ت�اری�خ�ي ...     
 وشمسا مشرقة بخیوطھا الذھبیة. 

 
فھي مشاعل نور في اآلفاق. لما تقدمھ من عل�وم وث�ق�اف�ة 
وتحضر واألرق الكبیر والجمیل لم�ا اح�ت�واه ت�راث اآلب�اء 
واألجداد من ازیاء وقصص وفلكلور وص�ن�اع�ات ش�ع�ب�ی�ة 

  ..محلیة
ولقد كان اللقوش دورا بارزا، إضافة واخواتھ�ا م�ن م�دن 

 وقرى أخرى. 
الفخر للجریدة ومن اشعل شم�ع�ت�ھ�ا م�ن�ذ ص�دور ع�ددھ�ا 
االول وحتى احتفالھ�ا بش�م�ع�ت�ھ�ا الس�اب�ع�ة عش�رة ول�ك�ل 
األقالم التي تكتب فیھا لنا كل الفرح بصدور ھذه ال�ج�ری�دة 
 ونشارك اعزاءنا من رئیس تحریرھا وھی�ة تحریرھا ... 

 شكرنا وتقدیرنا. ..بھذه المناسبة السعیدة

 وام   

 ن اع وا وازدر
 
صحیفتنا العراقیة االسترالیة وھي تطف�ىء س�م�ع�ت�ھ�ا الس�اب�ع�ة عش�ر ھ�ذا      

المنبر أصبحا مكانا مزھرا یتألأل بأسماء المبدعین من ك�ل ح�دب وص�وب م�ن 
بقاع الدنیا ومنصة للحوار والتثاقف وعرض االبــداع من خالل ال�ن�واف�ذ ال�ت�ي 
تفتحھا أسرة التحریر وعلى رأسھا د. م�وف�ق س�اوا وب�ك�ل ح�ب و ود ل�ن�ش�ر 
الوعي الثقافي واإلبداعي تنثره على صفحاتھا المنوع�ة ل�ت�ح�ت�وي ك�ل األق�الم 
وبمختلف التوجھات وفي ھذه المناسب�ة الیس�ع�ن�ا إال أن ن�ت�ق�دم ب�أزك�ى ای�ات 

التھاني والتبریكات ألسرة التحریر ولكل كتاب العراقیة ومزیدا من ال�ن�ج�اح 
 والتالق.

  المحترم اخي الفاضل الدكتور موفق ساوا 
  االسترالیة العراقیھ جریده     

  د ة ى اا 
  "اا اا " و وأدب 

 غانم النجار
 ریاض ابراھیم الدلیمي/ العراق ألقوش -نینوى 

  :: حمید الحریزي/ العراق االدیب والكاتب

  رئیس تحریر
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یُشكل اإلعالم الع�رب�ي      
المقروء والمرئي والمسموع، عبر مختلف الوسائل، ال�رك�ائ�ز 

المھمة في صناعة رأي عام ف�ي م�خ�ت�ل�ف ال�ح�ق�ول الس�ی�اس�ی�ة 
 .والثقافیة والفنیة واالجتماعیة

ولعل المشھد في المھجر األسترالي یبدو جلیا في إداء ال�رس�ال�ة 
من خالل ما تقدمھ ھذه القنوات ومنصاتھا المختلفة ال�ت�وج�ھ�ات 

 .والخطابات واألھداف
، وھ�ا ھ�ي ت�وق�د 2005تُعّد جریدة العراقیة ال�ت�ي ت�أس�ت ع�ام 

شمعتھا السابعة عشرة، واحدة من المحطات اإلعالمیة العراقی�ة 
الحرة، عبر ما تقدمھ م�ن خ�ط�اب م�ت�وازن ف�ي ح�ق�ول ال�ح�ی�اة 
المختلفة في المشھد االغترابي األس�ت�رال�ي، ب�رص�دھ�ا ال�واع�ي 
للمشھد السیاسي واالجتماعي وال�ف�ن�ي وال�ث�ق�اف�ي ل�ك�ل ش�رائ�ح 

 . .المجتمع الناطق بالعربیة في المھجر األسترالي
أبارك "للعراقیة" وكادرھا المبدع الذي یقوده الثنائي "الدكت�ور 
موفق ساوا وزوجتھ االعالمیة ھیفاء متي"، وأتمن�ى ل�ھ�م دوام 
اإلشراق والتمیز لرفد المجتمع بكل م�ا ھ�و ج�دی�د وع�م�ی�ق ف�ي 

 . المشھد االعالمي المھجري
 شكرا للصوت العراقي اإلعالمي الممیّز واتمنى لكم دوام

 التوفیق. 

 ا   ال اا 
  

العراقیة منبر الصح�اف�ة ال�ھ�ادف�ة وال�دورھ�ا ال�ب�ارز ف�ي دع�م    
مسیرة العمل الصحفي في بالد االغتراب وتكریس قیم الص�ح�اف�ة 
الحرة والشفافیة لدعم مسیرة العمل الصحافي والتي حققتھاع�ب�ر 
سیاستھا المتزنھ في تناول مختلف القضایا على الساحة العرب�ی�ھ 

 والعالمیة مما ساھم في تطور االعالم العربي في استرالیا.
نتمنى لھا ولرئیس تحریرھا ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا 
واالعالمی�ة ھ�ی�ف�اء م�ت�ي، م�زی�دا م�ن 

 النجاح والسمو.
  

 تـهـانـي   و   تربيكات

 خلیل ابراھیم الحلي
 سیدني

 
 رئیس تحریر صحیفة العھد/ سیدني

 ودیع شامخ/ سیدني //   رئیس تحریر مجلة النجوم

 ت 
یسعدنا ان تحتفل (العراقیة االسترال�ی�ة) ب�أق�اد ش�م�ع�ت�ھ�ا الس�اب�ع�ة 

اكتوبر والیسعنا بھذه المناسب�ة اال ان ن�ق�دم  6عشرة یوم األربعاء 
التھاني وباقات الورد الى الكادر الثقافي في الصحیفة والسیم�ا إل�ى 
رئیس التحریر االستاذ موفق ساوا لجھودھم في إخراج الص�ح�ی�ف�ة 
التي عبرت ع�ن آراء ال�م�ث�ق�ف�ی�ن واألدب�اء وأف�ك�ارھ�م ف�ي أن�ح�اء 

 المعمورة

 أ. د. نجاح كبھ/ العراق
************************* 

أبارك لصحیفتنا "العراقیة"، الصحیفة العربیة التي تخاط�ب ال�رأي 
العراقي والعربي في استرالیا، عید میالدھا السابع عشر حیث توق�د 
شمعتھا السابعة عشرة لتبقى مضیئة على كتابھا وقراءھا، ت�ھ�ن�ئ�ة 

 .لھا من القلب، وللعاملین فیھا
 

 داود سلمان الشویلي/ العراق::  الكاتب
************************* 

تھانینا وتبریكاتنا ال�خ�الص�ة وال�ف م�ب�ارك ..م�ع االم�ن�ی�ات ب�دوام 
 .االبداع والتمیز

 دكتورة نادیة الكعبي/ العراق
*********************************** 

 ألف مبارك .... دمتم نبراًسا للثقافة والكلمة الحرة األصیلة 

 
 سعاد محمد ناصر/عراق

************************* 
 كل عام و العراقیة االسترالیة جریدة العطاء المتمیز الراقي       

 ممیزة بكادرھا المثابر تصنع نورا وھاجا في سماء                   
 ..اإلبداع الفكري                          

 

 ابتسام عبد الرحمن الخمیري/ تونس
************************* 

 الى  د. موفق ساوا المحترم
الس�اب�ع عش�ر وال�ع�م�ر “  العراقیة االسترالیة” اھنئكم بعید جریدتنا 

 المدید لحضرتكم ولكل كادر الجریدة.
في الحقیقة تستحق كل االشادة والفخر إلن�ھ�ا ت�ن�ق�ل ك�ل م�ا ل�ألدب 
واالدباء والفنانین من كتابات ونش�اط�ات وتس�اع�د ف�ي وص�ول م�ا 
ینبع من قلوبنا الى أكبر عدد من القراء في العالم، أت�م�ن�ى ل�ك�م ك�ل 
التوفیق واالستمرار في إرسال ما یجود بھ قلم�ي م�ن قص�ص ال�ى 

 جریدتنا الغراء.
 القاصة                        

 شیماء نجمة عبدهللا/العراق                                       
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ف���ي ال���ب���دء أود  
اإلش�ارة إل�ى أن اي مش��روع 
إعالمي، من الصع�ب أن ی�ت�واص�ل إذا ل�م 
یكن في ذھن مؤسسھ أو راع�ی�ھ مش�روع 
ثقافي جاد یستطیع بناء نفس�ھ واالن�ط�الق 
إل��ى ھ��دف س��اٍم ی��ت��ح��ل��ى ب��ال��م��ص��داق��ی��ة 
وال��م��ھ��ن��ی��ة وال��ح��س ال��وط��ن��ي ال��ع��ال��ي 
والھاجس اإلنساني غیر الم�ح�دود إض�اف�ة 
إل�ى ال�ِح��َرف��یّ�ة ف�ي األداء وال�ق��درة ع��ل��ى 
مواكبة األحداث والتعامل معھا من أجل أن 
تص��ل رس��ال��ة ال��م��ش��روع إل��ى ال��م��ت��ل��ق��ي 
بسالسة ووضوح وحی�ادی�ة ت�ج�ع�ل�ھ ی�ث�ق 
بھذا المشروع الذي یت�م�ث�ل بص�ح�ی�ف�ة او 
مجلة أو قناة فضائیة او أیة وسیل�ة إع�الم 

 .ممكنة
 

وحق�ی�ق�ة األم�ر إن�ن�ي، وب�ال م�ج�ام�ل�ة او 
انحیاز، وبكل إیمان برأیي وك�ل�م�ت�ي ال�ت�ي 
أطلق�ھ�ا، ح�ریص�ة ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى ان ت�ك�ون 
صادقة كي تكون بنّاءة، مساھم�ة ف�ي م�ّد 
جسور الثقة بیني وبین المتلقي , أق�ول ان 
جریدة (العراقیة األسترالی�ة) وھ�ي ت�دخ�ل 
عامھا السابع عشر، ق�د ح�ق�ق�ت حض�ورا 
إعالمیا الفت�اً ج�ع�ل�ھ�ا م�ن ب�ی�ن الص�ح�ف 
األك��ث��ر ث��ب��ات��اً ع��ل��ى ص��ع��ی��دي ال��م��ھ��ن��ی��ة 
والمصداقیة، ھذا األمر جع�ل�ھ�ا تس�ت�ق�ط�ب 
اق��الم��ا م��ھ��م��ة ف��ي ال��ج��ان��ب��ی��ن ال��ث��ق��اف��ي 
واإلعالمي، وھذه األقالم الرصینة ساھمت 
في إعالء شأنھا بی�ن زم�ی�الت�ھ�ا الص�ح�ف 
األخرى، اإللكترونیة منھا والورقیّة, وھ�ذا 
األمر لم یكن لیتحقق ل�وال ح�رص ك�ادرھ�ا 
المت�م�ث�ل أوالً ب�الس�ی�د رئ�ی�س ت�ح�ری�رھ�ا 
ال�دك�ت�ور م��وف�ق س�اوا، ال��ذي دأب ع�ل��ى 
التواصل مع كتّاب�ھ�ا، وم�ت�اب�ع�ة نش�اط�ھ�م 
وتفاعلھم مع صفحات الجریدة وأب�واب�ھ�ا، 

لذلك حققت الجریدة ھ�ذا ال�ع�م�ق وس�ارت 
ب��ث��ب��ات ط��ی��ل��ة الس��ن��وات الس��ت عش��رة 
الماضیة، لتحتفل الی�وم ب�إی�ق�اد ش�م�ع�ت�ھ�ا 
السابعة عشرة، وھي بذلك یشتد ع�ودھ�ا، 
وتكبر اغصانھ�ا وت�ع�ط�ي ث�م�ارا إع�الم�ی�ا 
وثقافیة ط�ی�ب�ة ... وتس�اھ�م ف�ي ت�رس�ی�خ 
جذورھ�ا ع�ل�ى خ�ارط�ة اإلع�الم ال�م�ل�ت�زم 
الحریص على تقدیم الحقیقة ب�ال ل�ب�س أو 
تشویھ , كما تس�اھ�م ف�ي ت�وف�ی�ر ال�م�ت�ع�ة 
والفائدة والمادة ال�ث�ق�اف�ی�ة ل�ل�ق�ارئ ال�ذي 
تفاعل معھا وتواصل , ل�ت�ك�ون ل�ھ بص�م�ة 

مھ�م�ة ف�ي ن�ج�اح�ھ�ا 
 . ودیمومتھا

إن االحتفال الوطني عن ب�ع�د، ب�إن�ج�از أو 
مشروع یُحسب للوطن حقا، یمثل اح�ت�ف�اال 
بالقیم النبیلة التي ی�ح�م�ل�ھ�ا ال�ف�رد أی�ن�م�ا 
ذھب، فنحن جمیعا ف�ي اغ�ت�راب�ن�ا وب�ع�دن�ا 
الجسدي عن العراق، نشع�ر أن�ن�ا ن�ح�م�ل�ھ 
معنا في كل تفاصیل حیاتن�ا ال�ی�وم�ی�ة، ب�ل 
یھیمن ع�ل�ى س�ل�وك�ی�ات�ن�ا، ف�ن�ج�د ق�ی�م�ن�ا 
العراقیة حاضرة في ك�ل م�ح�ف�ل، ل�ن�ف�خ�ر 
بھذه القیم وھذا االنت�م�اء ال�ذي ن�ن�ش�د ل�ھ 
أغ��ان��ي ال��ح��ب والش��وق وال��رف��ع��ة ال��ت��ي 
نتمناھا لھ، حتى صار ال�واح�د م�نّ�ا یش�ع�ُر 
بأنھ یحمُل عراقاً صغیرا ف�ي داخ�ل�ھ وھ�ذا 
الھاجس النبیل ھو الذي تحقق�ھ ال�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة، وھي تحتفل بروح ان�ت�م�ائ�ھ�ا، 
ج��ام��ع��ة م��ع��ھ��ا ب��اق��ة م��ن أروع ال��ك��ت��اب 
والمبدعین الذین یرف�دون ك�ل ع�دد م�ن�ھ�ا 
بعطائھم واسھاماتھم ال�م�ت�ن�وع�ة ال�ق�ی�م�ة 
ال�م��ت�وزع��ة ع�ل��ى الص�ف��ح��ات ال��م��ض�ی��ئ��ة 

 . للجریدة
 

وبھذه المناسبة العزیزة على ق�ل�ب�ي ح�ق�ا, 
أودُّ أن اھنئ السید رئیس التحریر الدكتور 
موفق ساوا، وأبارك لھ تواصلھ وإص�راره 
على إنجاز المسی�رة م�ن أج�ل إع�الم ح�ّر 
نزیھ, كما اھنئ وأبارك لجم�ی�ع ال�ع�ام�ل�ی�ن 
معھ ممن واص�ل�وا مش�وارھ�م ح�ریص�ی�ن 
على تقدیم الجری�دة ب�أب�ھ�ى ُح�لّ�ة وأج�م�ل 
صورة كما اھني السیدة ھیفاء متي مدی�رة 
التحریر المحترم�ة, م�ع أص�دق أم�ن�ی�ات�ي 

 . بالمزید من النجاح والرفعة والتقّدم
 
 

 منال الحسن
 ھولندا 

اا اا  ...دا ح ا  طا م 

 

 تھنئة
 
یسعدني ویشرفني ان ات�ق�دم ب�ال�ت�ھ�ان�ي    

الص��ح�ی��ف��ة ال��م��وق��رة  وال�ت��ب��ری�ك��ات ل�ھ��ذه
الصحیفة العراقیة االسترالیة لك�ل ال�ع�راق 
في عامھا الس�اب�ع عش�ر، م�ت�م�ن�ی�ة دوام 
ال��ن��ج��اح واالس��ت��م��راری��ة ال��ت��ي ت��راف��ق��ھ��ا 

 االرتقاء الى االفضل.
انھ لفخر لنا جمیعا ان ن�ح�س ب�االن�ت�م�اء  

من خالل اسطر تكتبھا عقولنا ومش�اع�رن�ا 
واھدافنا وافكارنا فی�ن�ق�ش�ھ�ا ك�ادر ع�ظ�ی�م 
على ص�ف�ح�ات ذھ�ب�ی�ة ب�رئ�اس�ة االس�ت�اذ 

 الدكتور موفق ساوا.
 

ش��ك��را ل��ك��ل ال��ع��م��ل الش��اھ��ق، ال��ع��م��ل 
االمش��روط، ال��ع��م��ل االی��ج��اب��ي، ال��ح��ب، 
والصدق، شكرا لكل كلمة كت�ب�ت، وش�ك�را 
لكل شخص عامل على ادامة ھذه الجری�دة 

 العظیمة.
 استمراریتك تعني استمراریتنا.

 

 
 دنیا شوبرا كنتا مشكو

 سیدني

اا اا  ...دا ح ا  طا م 
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ما أحوجنا ال�ى فس�ح�ة أم�ل ج�م�ی�ل ت�ج�ّدد ھ�ذه       

اآلمال الكثیرة التي اغتالھا اللصوص والخون�ة وال�ع�م�الء, 

ما أحوجنا الى بیت آمٍن وسعید نجد فیھ بعض ال�ط�م�أن�ی�ن�ة 

والجمال, وما أحوجنا الى منبِر حٍر یتكفّ�ل ب�ن�ش�ر ال�ج�م�ال 

والخیر والسالم والمحبة واإلبداع في ھذا العال�م ال�م�وب�وء 

 بكل ھذا الخراب.

لكن الشمس لن تغیب واألحالم لْن تُسرق منّا ابداً, ویبقى   

األمل فینا وإْن طال االنتظار, وحالما تالشت غ�ی�وم ال�ح�ق�د 

والظالم والكراھیة عن سمائنا, عادت الحیاة تُبّشر بال�خ�ی�ر 

والحریة والسالم, وعادت صحیفة (العراقی�ة االس�ت�رال�ی�ة) 

تجّدد فینا األمل وتُحي أحالمنا, فكانت ھي الصوت ال�م�ع�بّ�ر 

عن ضمیر اإلنسانیة, الصوت العالي رغم ما یحیط بنا م�ن 

ضجیج, فكانت مصنع جمال وابداع لكل َم�ْن ی�ری�د ال�خ�ی�ر 

 والسالم واالبداع .

 

 ما أجمل رحلتي ھذه مع ھذا المنبر الكبیر والرائع ..!! .

وما أروع أن ی�ك�ون ل�ك أخ�اً وص�دی�ق�ا وش�اع�راً وف�ن�ان�ا 

 أصیل ..!!! .

كم أنا سعید بك أیھا الموفق دوما بالخیر والمحبة والس�الم 

 واإلبداع صدیقي العزیز جداً : د. موفق ساوا ..!!! .

تقبل مني كل الشكر والتقدیر والمحبة لجھ�ودك ال�ع�ظ�ی�م�ة 

والرائعة في نشر الجمال واالبداع ومساندة الجمیع, ش�ك�را 

لجھودكم ھذه, وتمنیاتي لكم ولصحیفتنا الرائعة (الع�راق�ی�ة 

 االسترالیة) كل الموفقیة والنجاح .

م�ع�ك�م دائ�م�ا ن��ح�و الض�ی�اء وال�ج��م�ال واالب�داع وال�خ�ی��ر 

 والمسّرات .

 
 

 أخوك : كریم عبدهللا
 بغداد/ العراق         

لنوقد معاً الشمعة السابعة عشرة من عمر صحی�ف�ة ت�رب�ع�ت ب�ك�ل     
 صالدة على أرض الغربة وھي تروي ضمأ المھجر والمغترب ... 

إن كانت ھذه ھي الذكرى السابعة عشرة من عم�ر الص�ح�ی�ف�ة إال أن 
ھذه المسیرة ھي جزء من مس�ی�رة ط�وی�ل�ة لص�اح�ب�ھ�ا، أت�ذك�ره م�ن 
السبعینات صدیقا نشطا ینتقل من مؤسسة ألخرى وھو یحمل نبراسھ 

 الفني لیضئ ھنا وھناك من خالل ما كان یقدمھ شاعًرا ومسرحیـًا.
 
إنھا فترة السبعینات وما بعدھا، وحیث كانت بغداد تعج بالعطاء م�ن   

خالل نخبة مثقفة تصارع الوجود ومن بی�ن�ھ�م ك�ان ص�دی�ق�ي م�وف�ق 
ساوا ... أتذكره حین خرجت من مسرحیة ل�ھ (ع�ل�ى م�ا أظ�ن ك�ان�ت 
مسرحیة العمیان یعودون) وأنا منبھر ل�م�ا ق�دم�ھ م�ن اص واخ�راج 

 جمیل جعلنا نتحاور ونتمازج الرؤیة ... 
كثیرا ما كنت أجده حامالً بیده صحیفة ما لیقرأھا ونتحاور، كث�ی�ًرا م�ا 
كنا نلتقي في األماسي األدبیة المقامة في الجمعیة الثق�اف�ی�ة أو ن�ادي 
بابل أو النادي االثوري الثقافي ... ومن ثم س�اف�ر ص�دی�ق�ي ال�ى ب�الد 
المھجر، ولكن من فرط حبھ الى وطنھ وأصدق�ائ�ھ ت�رك ق�م�اط م�ھ�ده 
تتسربل بعد أن ربط طرفاه ف�ي ال�وط�ن ل�ی�ب�ق�ى ع�ل�ى ال�ت�واص�ل م�ع 
أصدقائھ، وحین سألتھ عن صدیق لي (شربل بعیني) لم ی�ك�ت�ف�ي ب�أن 
یعلمني عن صحتھ بل مد لي جسراً كي یربطني بھ، وحین منح�ت ل�ي 
جائزة شربل بعیني ولكوني أع�ی�ش ف�ي ال�ع�راق ك�ان ھ�و م�ن م�ث�ل 

 صورتي واستلم الجائزة النھ كان یتحسسني صدیقاً في الدرب ... 
لم یكتفي أن یعیش كأي مغترب في استرالیا یكافح م�ن أج�ل ال�ع�ی�ش 
ویطمح المال بل نصب قامتھ في الساحة ال�ث�ق�اف�ی�ة ل�ی�زرع وی�ح�ص�د 
الحصید، یزرع المسرح وی�ح�ص�د ح�ب ال�ج�م�ھ�ور، ی�زرع ص�ح�ی�ف�ة 
تستقطب العدید من المثقفین ... كنت أظن ھناك مؤسسة كبی�رة ت�ق�ف 
خلفھ مكنتھ من أن یستمر بھذا العطاء وعلى مدى سبعة عشر ع�ام�اً 
وإذ یتبین لي وحده یقف شامخـًا كمؤسسة، ووحدھا زوجتھ ھ�ي م�ن 
تساند ظھره ... سبعة عشر عاماً وصحیفتنا ال تزال برونقھا وجمالھ�ا 
وعطاءھا ... وما یدل على رون�ق�ھ�ا ھ�و أع�الُم�ھ�ا (ك�ت�ابُ�ھ�ا)، ف�م�ن 
یتصفح أسماء أدباء الجریدة سیعرف حقاً إنھ یقف أمام صحیفة یشار 
لھا بالبنان، وأعالمیاً قدیراً استطاع بمحبتھ أن یست�ق�ط�ب ھ�ذا ال�ع�دد 
من الكتاب والقراء ... فألف تھنئة لھذه الصح�ی�ف�ة وأل�ف ت�ح�ی�ة ال�ى 

 رئیس تحریرھا ومن معھ.
 

 
 نزار حنا الدیراني             

 العراق                       

 م مد 
 

  ا ة

 

ّأ رك ٌ 
 

 ّاا ّاا 
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انتھز ھذه ال�م�ن�اس�ب�ة ال�خ�اص�ة الھ�ن�ئ ج�ری�دت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة   

االسترالیة بایقاد شمعتھا الساب�ع�ة عش�رة وھ�ي ال زال�ت م�ن�ب�را 

 وصحوة عراقیة بحتا تقافیة واجتماعیة. 

من صمیم القلب یسعدني بھذه المن�اس�ب�ة ان اق�دم ال�ت�ھ�ان�ي ال�ى 

رئیس تحریرھا الدكتور موفق ساوا والسیدة ھیفاء متي مت�م�ن�ی�ن 

 .لھم العمر المدید ودوام الصحة والعافیة

لي الفخر ان أكون من أوائل المساھمین م�ع ب�ع�ض ال�ك�ت�اب ف�ي 

نشر عدید من المقاالت جلھا كانت تعالج مشاكل مجتمعنا في ب�ل�د 

 الغربة.

لقد كان الزمیل والصدیق الصدوق وال زال حافزا ومثابرا "ح�ی�ن  

یفضي الیك صدیقك بما یدور في نفسھ، ض�ل ق�ل�ب�ك یص�غ�ي ال�ى 

حدیث قلبھ، ففي الصداقة ت�ن�ب�ع�ث األف�ك�ار وال�رغ�ب�ات واالم�ان�ي 

جمیعا بال الفاظ وتشارك فیھا النفوس وھي ت�ب�ت�ھ�ج ب�ال زھ�و او 

 اعجاب." 

واني واثق مما أقول وأكرر بان الحتمیة المش�ددة ال�ت�ي ھ�ي م�ن 

ضمن فلسفة واجندة رئیس تحریرھا ھي االستمراریة ل�ی�س ف�ق�ط 

 .بعیدھا السابع عشر، بل باعیاد طویلة األمد

 

الفكرة ال�ت�ي ك�ان�ت س�ائ�دة  اود في ھذه المناسبة ان اتطرق الى  

قبل اكثر من عھد ھ�ل ال زال�ت ع�ل�ى ح�ال�ھ�ا ك�م�ا ك�ان�ت ت�ط�ل�ق 

اعتباطا، ام ایقاد الشمعة السابعة عشرة التي تع�ت�ب�ر اق�وى دل�ی�ل 

 .على استمراریتھا ودیمومتھا

بخطى ثابتة وعزیمة ال تقھر سیري الى االمام ایتھا العراقیة وم�ا 

احب اسمك الى قلبي النھ مقرونا باسم بل�دي ال�ح�ب�ی�ب م�رف�وع�ة 

الراس وتتحفینا بالمقاالت لكتاب ومحررین ذوي األف�ك�ار ال�ن�ی�رة 

ونحن بدورنا سالكین دربك وسوف لن نتخ�ل�ى ع�ن�ك م�ھ�م�ا ب�ل�غ 

 .القصر من عمرنا

  
 

 كاتب في العراقیة االسترالیة
 ادور روول/ سیدني

ونحن نستعرض الذكرى السابعة عشرة إلن�ط�الق�ة ج�ری�دت�ن�ا    

المتألقة العراقیة اإلسترالیة، ال یسعن�ا ب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة إال ان 

نسجل سطورا وتھنئة للجریدة ومحرریھا وقرائھا مع كلمة ح�ق 

 .بشأن مسیرتھا الصحفیة الواعدة

 

ال شك ان ما قدمتھ الجریدة وخالل سنوات�ھ�ا ال�ت�ي ت�رب�و ع�ل�ى 

العقد وسبع سنین لیس باألمر الس�ھ�ل وال�ھ�ی�ن، ورب�م�ا ك�ان�ت 

انطالقتھا المبدعة، وتمیزھا وعطاؤھا ومنذ البدایات األول�ى ق�د 

أعطت لھا زخماً استثنائیاً كبیراً بإتجاه اإلبداع واإللتفاف حول�ھ�ا 

من قبل جمیع المثقفی�ن ك�ت�اب�اً وق�راًء، ف�ل�ق�ت إح�ت�ض�ن�ت ب�ی�ن 

صفحاتھا المشرقة كبار األدباء والكتاب والش�ع�راء وال�ب�اح�ث�ی�ن 

المبدعین ومن كافة أنحاء العالم، في لمة بانورامیة لم تشھ�دھ�ا 

صحیفة أخرى في ال�م�ھ�ج�ر، ف�ك�ان�ت ال�م�الذ اآلم�ن ألق�الم�ھ�م 

المتطلعة للحریة. وما زالت بھیئة تحریرھا تعمل وت�ج�اھ�د ب�ك�ل 

 .مھنیة لحفر مكان لھا باألزمیل بین الصحافة الحرة المتجددة

 

ال یسعنا بھذه المناسبة السعیدة والمھ�م�ة إال ان ن�ت�ق�دم ب�واف�ر 

تھانینا القلبیة ال�خ�الص�ة ل�م�ن�اس�ب�ة ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة عش�رة 

إلنطالق العراقیة االسترالیة، الجریدة المتمی�زة وال�م�ب�دع�ة م�ع 

تمنیاتنا الوافرة بالتقدم واإلزدھار واالن�ت�ش�ار، ول�ل�زم�ی�ل 

الدكتور موفق ساوا رئیس التحریر واالع�الم�ی�ة ھ�ی�ف�اء 

متي نائب الرئیس كل الموفقیة والنج�اح وال�م�زی�د م�ن 

 .التألق والعطاء والتوسع واإلنتشار لجریدتنا الرائعة

  كل عام والعراقیة بخیر وتقدم

 
 

 

 

 د. بھنام عطاهللا/ شاعر وإعالمي عراقي

"""اا اا  
  ة  داع ووا 

 رام ة ووا 

 ت وم

 

 اة
 ا
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بفرح وسعادة ن�ب�ارك 
ل�ل��دك��ت�ور م��وف�ق س��اوا رئ��ی��س 

تحریر جریدة (ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة) 
على مرور سبعة عشر عام�اً ع�ل�ى ص�دورھ�ا 

 بكل فخر واعتزاز وثقة وجھد نحو العالمیة.
 

كما نفتخر بھذا الترف األدبي الث�ق�اف�ي ال�ك�ب�ی�ر ب�م�ا ق�دم�ت�ھ 
وتقدمھ ھذه الصحیفة الغراء (العراقیة األسترالیة) من مواد 
ثقافیة مھمة وفي جمیع المجاالت، وما تولیھ من اھتمام في 

 مواد كتابھا الكرام.
وبھذا ال یسعنا إال أن نقدم تبریكاتنا للدكتور ال�ق�دی�ر م�وف�ق 
ساوا بھذه المناسبة السعیدة، متمنین لھ التوفی�ق وال�ن�ج�اح 

 والتألق والرقي. وكل عام وأنتم بألف خیر.
 

 عبد الرضا صالح محمد
 

 
       
      

نتقدم إلیكم بأسمى التھاني وأجمل التبریكات بذك�رى إص�دار 
صحیفتكم ذات الن�ھ�ج ال�وط�ن�ي ال�ت�ق�دم�ي وال�خ�ط ال�ف�ك�ري 

 . الرصین والھدف الواضح بعیدا عن الضجیج والضوضاء
أحیي فیكم رصانة المواضیع وتنوع األفكار والرفد المستم�ر 
لكل جدید ومفید .. ومتابعة وتغ�ط�ی�ة ال�ن�ش�اط�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 .واالجتماعیة في استرالیا
ھنیئا لكم وأنتم تتصدرون المنبر الفكري التقدمي الفاعل ف�ي 

دمتم بألق دائم صدیقي العزیز دك�ت�ور م�وف�ق .. بالد المھجر
ساوا رئیس التحریر وكادر الصحیفة الذین تح�ث�ون ال�خ�ط�ى 

 .لتقدیم األفضل دائما
 

 سالم ناصر الخدادي
 رئیس جمعیة سومر للثقافة والفنون        

 سیدني/استرالیا                   

 

یشعر المرء بالفخر واالعتزاز وھو ی�ق�ف م�ع م�ج�م�وع�ة م�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن    
العراقیین والعرب احتراما لمنارة معرفیة ثقافیة فكریة، توقد شمعتھا السابعة 
عشر في ظل العام الجدید وھذا الصرح الثقافي یتألق نجمة في سم�اء اإلب�داع 

حتى یومنا ھذا، ب�ع�د أن قض�ت م�ا   ھذا ما عودتنا علیھ منذ اشراقتھا األولى
یزید عن العقد من الزمن تحمل على عاتقھا التنویر وتب�دی�د ع�ت�م�ات ال�ج�ھ�ل 

سنة مدة قص�ی�رة ل�م�س�ی�رت�ھ�ا اإلع�الم�ی�ة ف�ي  17والظالم، فقد یبدو للبعض 
التاریخ العراقي التلید لكن المعرفة ما قیست یوما بالزم�ن وال ق�ی�م�ة ل�ل�زم�ن 

سنة العائلة العراقیة األست�رال�ی�ة أح�ت�وت ع�ل�ى 17لدى كائن ولد ناضجا ففي 
 .رواد المثقفین العرب من مشارق األرض ومغاربھا

وفي حساب الزمن كان انتمائي للجریدة العراقیة األسترالیة في أوائل انبثاقھ�ا 
واحة وارفة الظالل التي حطت على أغصانھا حروفي ف�ازھ�رت ك�أن�ھ�ا وط�ن 
أحتضن قصائدي وقصائد اآلخرین من األدباء والش�ع�راء ف�م�ن�ح�ت�ھ�ا ف�رص�ة 
االزدھار واالنتشار بین صفوف الرواد في صرحھا الثقافي العریق. والحقی�ق�ة 
كان النبثاقھا دورا مرموقا ومتمیزا في رفد ال�ك�ل�م�ة ال�ح�رة ال�م�ع�ب�رة ل�ع�م�ق 
الثقافة واألدب والفن واالقتصاد والت�ط�ور ل�ل�ح�ال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة، 

شعوب الع�ال�م، م�ن خ�الل دور   فاصبحت جسرا للتبادل الثقافي والفكري بین
الكتاب المرموقین ذو الشأن الكبیر في أع�ادة ال�ك�ل�م�ة ال�ح�رة ال�م�ع�ب�رة ع�ن 

 وجدان األنسان وتطوره الالحق في آفاق األدب والفكر والفن المعاصر.
ال ننسى دور أستاذنا الكبیر د. موفق ساوا من خالل كلمتھ الح�رة ال�واض�ح�ة  

في بناء أسس متینھ لمزید من الحریة وتفعیل الفكر األخرین رغ�م االخ�ت�الف 
وبعیدا عن االنحیاز والتحیز ألي كان بما فی�ھ ن�ف�س�ھ، وب�ع�ی�دا ع�ن اإلقص�اء 
والغبن ألي أحد وھذه صفة ایجابیة كبیرة ی�ت�م�ی�ز ب�ھ�ا ل�م�س�ن�اھ�ا م�ن خ�الل 
متابعتنا إلدارة الجریدة والموقع اإللكتروني. وھو مھتم متق�ب�ل ال�ن�ق�د وال�ن�ق�د 
الذاتي، وأن قلت فسوف ال أضیف إال االستحسان بدأبھ�م ع�ل�ى م�ت�اب�ع�ة أدق 
تفاصیل النص والتواصل مع كتاب�ھ الك�ت�م�ال رون�ق ال�ن�ش�ر ب�الص�ورة ال�ت�ي 

 ترضي القاريء والكاتب واحتضانھم، للبراعم الجدیدة.
وھذا ما لمستھ خاصة في جمالیة التصمیم والتوثیق وكل ذلك في ال�م�ح�ص�ل�ة 
یصب باعالء كلمة الشعر واألدب والثقافة اإلنسانیة جمعا واالرتقاء بھا ن�ح�و 
األحسن، ومن خالل تجربتي مع "العراقیة األسترالیة" أش�ع�ر ب�ف�خ�ر ب�أن�ن�ي 

 أنشر من خاللھا نتاجي اإلبداعي واإلعالمي. 
وختاما اھنيء القائمین على الجریدة وكافة الطاقم الذین یعملون بال كلل فی�ھ�ا 
وبمناسبة الذكرى السنویة لتأسیسھا لكم أجمل األماني بالم�زی�د م�ن ال�ع�ط�اء 
والمزید من التألق وكل عام وأنتم بخیر وبصحة وس�ع�ادة ل�ك�م ك�ل اع�ت�زازي 

 .ومحبتي ومودتي

 
 الشاعرة والصحفیة                     
 دنیا علي الحسني/ العراق     

" "اا اا 
 

  ح إ  وة ء  ات

 

              رز 
 

                           

 ا 
  "اا اا" ااء 
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نھدیكم أجمل باقات الورد والیاس�م�ی�ن وك�ث�ی�را م�ن ن�ب�ض�ات ال�ق�ل�ب 
والمحبة الخالصة، كل عام وانتم بالف خ�ی�ر وس�ع�ادة دك�ت�ور م�وف�ق 
ساوا والسیدة الجمیلة ھیفاء م�ت�ى وج�م�ی�ع ق�راء ج�ری�دت�ك�م ال�غ�راء 
ونتمنى لكم مزیدا من التقدم والنجاح والتوفیق ونتم�ن�ى أیض�ا دخ�ول 
بعض العناصر الجدیدة للجریدة وال�م�وض�وع�ات م�ث�ل ال�م�وض�وع�ات 
التي تھتم بالصحة النفسیة األنس�ان وأن ی�ت�م ط�رح ب�ع�ض ال�ح�ل�ول 
للقضاء على بعض السلوكیات السلبیة ال�ت�ي ت�ؤدي ل�ت�ف�س�خ األس�رة 
العربیة والمجتمعات العربیة، وفتح باب للرأي لس�م�اع ب�ع�ض ح�ل�ول 
مشاكلنا االجتماعیة وللشباب الجامعي لتقری�ب وج�ھ�ات ال�ن�ظ�ر ب�ی�ن 
القدیم والحدیث وأیضا ع�م�ل ب�ع�ض ال�م�ؤت�م�رات ال�دول�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة 
بالتعاون مع الجریدة والمنابر الثقافیة بالوطن العربي لس�م�اع اآلخ�ر 
واالستعانة ببعض النقاد الحقیقین لقراءة ب�ع�ض ال�ن�ص�وص األدب�ی�ة 
وتشریحھا بشكل موضوعي لالستفادة، باب لرسائل القراء وتق�ی�م�ھ�م 
لنا یقدم بالجریدة، دعوة إلقامة اتحاد دولي للثقافة وال�ف�ن�ون واآلداب 
للعرب، باب لترجمة النصوص األدبیة العربیة للقارئ االجن�ب�ي ح�ت�ى 
یتعرف على ثق�اف�ة ال�ع�رب األدب�ی�ة وال�ت�ع�اون م�ع ب�ع�ض الص�ح�ف 
األجنبیة لنشر بعض ماتتناولھ الجریدة من موضوعات أدبیة للتعریف 

 بالمثقفین العرب بكل الدول العربیة.

مع تمنیاتي ل�ك�م ب�ال�ت�وف�ی�ق وال�ت�م�ی�ز وال�ف ش�ك�ر 
ل��م��ن��ب��رك��م ال��راق��ي الس��ت��ی��ع��اب ك��ل األدب��اء 

والكت�اب وال�م�ف�ك�ری�ن وال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
العرب، مع ارق ت�ح�ی�ات�ي 

 .... العطرة لكم
 

 

 
نحتفل بذكرى تأسیس جریدتنا الغ�ّراء ال�ت�ي ن�افس�ت الص�ح�ف     

العالمیة بجودة مواضیعھا وأناقة إخراجھا، وبخلق ت�الق�ح ث�ق�اف�ي 

بین الشعوب، وھذا ال یتم إال من قبل السادة العاملین عل�ی�ھ�ا وف�ي 

 مقدمتھم الدكتور موفق ساوا واالستاذة ھیفاء متي.

 .نبارك لكم وألنفسنا ھذا النجاح.. مع أطیب المنى

 
 

 عمر مصلح
 العراق

    

 أجمل التھاني والتبریكات "للعراقیة األسترالیة"
أتقدم بأجمل التھاني والتبریكات للعراقیة األست�رال�ی�ة وھ�ي ت�وق�د 

  ..شمعتھا السابعة عشرة في سماء اإلبداع واالزدھار
ولھا منا كل الشكر والعرفان وھي تحمل ھموم الوط�ن وال�م�واط�ن 

 وتخدم قضایاه وعلى أتم وجھ
كما ونتقدم بالشكر الجزیل لرئیس التحریر ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا 
ولنائب الرئیس األستاذة ھیفاء متى ولكل ال�ع�ام�ل�ی�ن ع�ل�ى اع�الء 

 شأن ھذا الصرح العظیم، وكل عام وانتم بالف الف خیر.
 ..اعاده هللا علیكم بالتوفیق والنجاح

 
 د.عبدااللھ محمد جاسم/ العراق

بمناسبة حلول الذكرى العطرة السابعة عش�ر لص�دور ال�ع�دد األول 
من صحیفة (العراقیة األست�رال�ی�ة) یس�رن�ي ج�داً أن أب�ع�ث ب�ب�اق�ة 
معطرة بأجمل التھاني لرئیس التحریر الدكتور موفق س�اوا ون�ائ�ب 
رئیس التحریر السیدة الفاضلة ھیفاء متي ول�ك�اف�ة ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي 
الصحیفة، مع األمنیة أن تكون دوماً المنبر الذي یطل من�ھ ال�ك�ات�ب 

 العراقي والعربي إلى فضاءات االبداع.
 

 نضال نجیب موسى/استرالیا

 الدكتور موفق ساوا المحترم
مذ عرفتك في بغداد قبل أربعة عقون ونیّف تلمس�ت ف�ی�ك االص�رار 
على المضي قدماً في طریق االبداع فكنت األدیب والف�ن�ان ف�ط�رزت 
من قریحتك العشرات من القصائد ومثلھا م�ن ال�م�س�رح�ی�ات، وھ�ا 
أنت تواصل السیر في طریق االبداع من خالل الصحی�ف�ة ال�م�ت�أل�ق�ة 
(العراقیة األسترالیة) التي استقطبت الكثیر من األسماء من الع�راق 
وخارج العراق وأسترالیا وبالد المھجر، وإذ أھنئك صح�ب�ة 
السیدة ھیفاء متي كرئیس للتحریر ونائب للتحری�ر، 
یسرني أن أسج�ل ت�ح�ی�ات�ي واع�ت�زازاي ب 
(العراقیة االسترالیة)، مت�م�ن�ی�اً ل�ھ�ا 

 دوام التألق والتجدد.
 

 

   ة

 أ ام وات
                          "اا ا" 

 ھیثم بھنام بردى/ استرالیا

 تهاني

ر 

  نادیة محمد عبد الھادي/ مصر
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رئیس التحریر 
  المحترم

 تحیّة من ربوع ستوكھولم،           
 

الكتابةُ أسُّ الحضارِة ومنطلقھا األساسي منُذ أن انبثَق اإلنساُن       

نیا حتّى الوقت ال�ح�اض�ر، وس�ت�ب�ق�ى ال�ك�ت�اب�ةُ مص�دَر  على وجِھ الدُّ

حضارة ومدنیّة الكوِن على كافَِّة المستویاِت، والحرُف منبُر التّنوی�ِر 

وشھیقُھُ الحيِّ منُذ أن أبدعْتھُ حضارةُ سومر وأّكاد وب�اب�ل ف�ي ب�الِد 

الّرافدین، بالُد الحضارِة العراقیِّة العریقِة في أصالتِھا م�ن�ُذ أن ك�ت�َب 

َل ملحمٍة في ال�ع�ال�ِم ع�ل�ى ُرق�ی�م�اِت ال�طِّ�ی�ِن،  أبناُء ھذِه الحضارة أوَّ

 جلجامش ملحمةُ المالحم. 

�م�اِء، وم�ن ال�خ�ی�اِل  الكتابةُ ھدیَّةٌ متھاطلةٌ على البشِر من مآقي السَّ

الخّالِق المنبعِث من حنیِن رذاذاِت المطِر. وھي نعمةُ النِّ�ع�ِم ل�ألرِض 

اً ع�ن�دم�ا أرى  العطشى للخیِر والعطاِء وأجنحِة السَّالِم، ویفرُحني جدَّ

ن�ی�ا، ألنَّ�ن�ي ال أرى أج�دى  منابر الكلمة الطَّیّبة تزداُد فوَق ربوِع الدُّ

عطاًء من الكتابِة الّتي تح�ت�ض�ن�ھ�ا الّص�ح�ِف وال�م�ج�ّالِت وال�م�ن�اب�ِر 

المتنّوعِة الّتي یُساھم فیھا دع�اةُ نش�ر ال�ثّ�ق�اف�ة ال�ّرص�ی�ن�ة واألدب 

 بمختلِف أجناِسِھ اإلبداعیّة والفّن بشتّى صنوفھ وتجلِّیاتھ الفنِّیّة. 

 

تمنُحني الكتابةُ فرحاً ومتعةً ال تضاھیھ�ا م�ت�ع�ةً أخ�رى ع�ل�ى وج�ِھ 

ني بمناسبة الّذكرى السَّابعة عشرة النطالقِة جری�دة  نیا، وكم یسرِّ الدُّ

العراقیّة االسترالیّة عبَر الفضاِء الخ�ّالِق، وال�م�ص�ادف ھ�ذا ال�ی�وم، 

َم خالَص التَّھاني القلبیّة واألم�ان�ي 2021أكتوبر  6األربعاء  ، أن أقدِّ

ك�ت�ور م�وفَّ�ق  الطَّیَّبة إلدارِة الجریدِة المتمثِّلة برئیِس ت�ح�ری�ِرھ�ا ال�دُّ

ساوا، ولبقیِّة الھیئِة اإلداریِّة بما فی�ھ�م ال�ك�تّ�اب وال�ك�ات�ب�ات وك�افّ�ة 

المساھمین والمساھمات في الجری�دِة، ل�م�ا یس�اھ�ُم ك�لُّ واح�د م�ن 

موقِعِھ في نشِر األدِب والفنِّ والثّقافِة الّرائدة، م�ت�م�نّ�ی�اً ل�ل�ج�ری�دِة 

المزید من النّجاِح والتَّألُِّق واالنتشاِر، كي تكوَن منبراً رص�ی�ن�اً 

قاً في نش�ِر ث�ق�اف�ِة األدِب م�ن أص�ف�ى م�ن�اب�ِع�ِھ  وصوتاً خالَّ

وترویِج الفنِّ بأعمِق معانیِھ ومرامیِھ، ورفِع رایِة ال�ف�ك�ِر 

م�ع  !التّنویري والوئامي عالیاً في كافِّة أنحاِء العالمِ 

 عمیق موّدتي وامتناني.

 
 

 

   وا ا  .د ا ر  
 ر  و ون

 

 إلیكم .. یا من یقف الثناء عاجزا عن ثنائكم.
 .إلیكم .. یا من تعجز الكلمات عن ذكـر عطائكم  

لكم مني كل الحب والـوفـاء  ..إلیكم.. یا من لم یوفِّ الشكر بعض قدركم
 .. والعرفان

لكن.. لـعـل تضرعنا یطرق أبواب السماء ل�ی�ك�ون أب�ل�غ م�ن ال�ك�ل�م�ات 
 ..والحروف التائھة مني في لحظتي ھذه، فبــارك هللا عـطــاءكم

إلى أسرة الجریدة العراقیة األسترالیة المت�م�ث�ل�ة ب�ال�م�ب�دع د. م�وف�ق  
حقیقة ال أعلم كیف اصیغ ل�ك�م ك�ل�م�ات�ي ب�ذل�ك ال�ج�م�ال ال�ذي  . ..ساوا

تستحقونھ وكیف أعبر عن رغبتي الصادقة في تھنئتكم، ألن ال�ك�ل�م�ات 
حین تصفحت أول عدد وقع ت�ح�ت  ..تخونني حین تعلم أنھا موجھة لكم

نظري أعجبت كثیرا بروعة الموضوعات األدبیة والفنی�ة ال�ت�ي أخ�ذت 
تستھویني بشكل كبیر، وجعلتني أتابع بشغف كل منشورات ج�ری�دت�ك�م 
الغراء؛ لذا رغبت كثیرا في النشر فیھا، لم�ا ل�ھ�ا م�ن أث�ر ج�م�ی�ل ف�ي 
نفوس القراء وأنا منھم، ولكوني قبل أن أكون قاصة ك�ن�ت ب�ط�ب�ی�ع�ت�ي 
عاشقة للقراءة السیما ما ینشر في تلك الصحف والم�ج�الت ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 الغنیة والمتخصصة بالثقافة االدبیة بكل ما فیھا من جمال.
واخیرا أحببت أن اھنئكم جمیعاً من كل قلبي ول�أل�س�ت�اذ م�وف�ق س�اوا  

على جھودكم من أجل إیصال الصحیفة العراقیة األسترالیة إلى ج�م�ی�ع 
القراء في كل العالم وبشكل الكتروني رائع ومیسر للجمیع، متمنیة لكم 
المزید من التقدم والتألق وأن تصل صحیفتكم الورقیة أیضاً إل�ى أی�دي 

دمتم عنواناً لبھاء النص وسمو الكلمة، وزادكم هللا من فض�ل�ھ  .الجمیع
 .وتوفیقھ
 القاصة 

 شیماء نجم عبد هللا/العراق

 

الدكتور موفق ساوا رئیس 
 تحریر جریده العراقیھ االسترالیھ المحترم

 

یسعدني جدا وبمناسبھ االحتفال بإیقاد العراقیة االسترالیة ش�ع�م�ت�ھ�ا    
 السابعة عشرة ومرور ستھ عشر عاما على صدورھا الغراء.

ھذا الصرح الثقافي بامتیاز في بالد المھجر والتي قلما نرى في معظ�م  
صحف االغتراب ما تحویھ جریدتنا العراقیھ من كتاب كبار وم�واض�ی�ع 
ادبیھ وفنیھ و وعي وقدره وحنكھ القائمین على الجریده نھنئكم ب�ای�ق�اد 
الشمعھ السابعھ عشره من عمر الجریده ون�ت�م�ن�ى ل�ك�م دوام ال�ن�ج�اح 

  والتمیز
 

 /سیدنيد.عالء العوادي
  وسواقي كروب  2000FMمدیر اذاعھ 

 

 صبري یوسف
 أدیب وتشكیلي سوري/ ستوكھولم

كتور موفّق ساوا       الدُّ
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أت�ق�دم ب��ال�ت�ھ��ن�ئ�ة وال�ت�ب��ری�ك م��ق�ت�رن��ة  

بتمنیاتي لھا بالتقدم والنجاح ب�م�ن�اس�ب�ة 

وھي تخ�دم  إیقاد شمعتھا السابعة عشرة

ال��وط��ن وقض��ای��ا الش��ع��ب ف��ي ن��ھ��ج��ھ��ا 

 المتزن األصیل.

  

 العراقیة األسترالیة دوحة الفن واإلبداع

تعمل بھدوء وتتابع بدقة كأنھا (ع�دس�ة  

كامیرا) تلتقط وتحتفظ لنف�س�ھ�ا وت�ط�رح 

 ...  المفید للمتلقي بإسلوب ماتع جمیل

إنتماؤھا الحقیقي ھو القارئ فق�ط وھ�ذا 

 ...  جّل رصیدھا

لھا خصوصیة خاصة عند جمیع الف�ئ�ات 

  من الناس في مختلف أنحاء العالم...

حتى أصبحت جزًءا من وجودنا حاض�رة 

في جمیع المج�االت ال�ث�ق�اف�ی�ة واألدب�ی�ة 

والعلمیة والریاضی�ة وف�ي ب�ح�ث�ھ�ا ع�ن 

الحقیقة وتقدیمھا للقارئ والمت�اب�ع وق�د 

استطاعت ان تدخل القلوب قبل ال�ب�ی�وت 

صدیقة وحبیبة للجمیع وبدون اس�ت�ث�ن�اء 

 مما زادھا ألقاً ونماء.
 

كل التھاني لبیتنا الكبیر صحیفتنا الغ�راء 

وھي توقد شمعتھا السابع�ة عش�رة ف�ي 

س��م��اء االب��داع وال��ت��أل��ق واإلزدھ��ار 

برعایة رئیس ال�ت�ح�ری�ر ال�دك�ت�ور  الدائم

موفق ساوا ون�ائ�ب ال�رئ�ی�س االس�ت�اذة 

ھیفاء متى ولكل كادرھا اآلمر بال�م�ح�ب�ة 

فیھا وكل ع�ام وان�ت�م ب�ال�ف 

 خیر.

 

 مرافئ ذاكرتي 

...................... 

  ... وكْم یُفِرُحني

حني تذّكُرھا !  و یُبرِّ

 ُخیَِّل لي كأنني

 عشُت في قلبھا 

 وكنُت في وعیھا

 أغفو بطیات أعماقھا

 أفراحھا ، أتراحھا ، نجواھا

 )17وھي توقد شمعتھا الـ (

  أسبُر في أغوارھا

 كلما لمسْت یدي أوراقھا

 سكنت بحنایاَي أنفاسھا

 أبدُؤھا بشھقة أعیدھا

 صوراً وقُبالً وادمعا 

 وُخیَِّل لي بأنني

 أكتُبھا رسالةً بماء ال یرى

  حكایةً لم تزْل تخطُ 

 كُف الكون قصتھا

 من لھیب وتعب تصیح :

 ھا أنا ذا أجيُء حلماً 

  وأذھُب نغماً  

 على شفتي طائر جریح

 یُنضدُ 

  أوراقھا شموعاً  

 یسوق الحب أشعاراً 

 ویختاُر قوافیھا زھوراً 

 ما أجمل ھاتیك الصحائف

  مرةً تفوح بالسرور والیاسمین 

 ومرة تبكي بماء وملح وطین

 وتساءلْت وتذكرْت:

  كیف خطتْ 

 بالحنین صدر السنین ؟

 في سھٍر في سمٍر وفي أنین

 ھي ذا أكبر من حالة الذكرى 

 ھي ذا تعلو .. 

 تمتد .. تتسع

 وال ترضى كونھا ذكرى !

  تحضن السماَء واألرضَ 

 وتعدو مع الكون ترتیلةٌ 

 في الصبح تتناقلھا النوارس

 وترمیھا بوجھ الشمس نوراً 

 و تصوغھا الحروف على الشفاه

 بَّھارةً من حنین  آهً 

 وأشرقت َعْجلى تقول:

 مرحى لقلبك الجلنار

 یمنحني كنز األشعار

 مرحى لمیالدك المیمون

 یؤجج جذوة العشق البتول

 فال تطفئني فأنا بك أُضيء

 للحب

 للسالم      

 لألمان           

"  اا اا 

 دو ا وااع

 اعتماد حیاوي/ العراق
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ونحن نحتفل بایقاد الشمعة السابعة عشرة لمیالد حبیبتنا ونورنا الذي نھتدي بھ في بالد االغتراب جریدة العراقیة االسترالی�ة     
البدَّ وان نشید بالنھج السامي والمھني والمتجدد الذي خطتھ وسارت علیھ منذ الیوم االول ل�ت�أس�ی�س�ھ�ا وال�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا ح�ی�ث 

س�ب�ع�ة عش�ر ع�ام�ا م�ن ال�ع�م�ل … اصبحت وطنا وصوتا الغلب الصحفیین والكتاب واالدباء والفنانین وال�ری�اض�ی�ی�ن والش�ع�راء
المتواصل والجھد المثابر من اجل ایصال الحقیقة والكلمة الصادقة الى القارىء العراقي والعربي وھي ف�ي ج�م�ی�ع اع�دادھ�ا ال�ت�ي 
صدرت تعاملت بمنتھى المھنیة واالحترافیة وسارت على النھج الذي خطتھ لنفسھا ولم تحید عنھ اال وھو ایصال الحقیقة والك�ل�م�ة 
الصادقة علما انھا جریدة مستقلة غیر تابعة الي حزب او طائفة او ھیئة سیاسیة وغیر مدعومة مطلقا وكل الجھود ذاتیة م�ن ق�ب�ل 

 مؤسسھا ورئیس تحریرھا د. موفق ساوا وكذلك من قبل نائب رئیس التحریر السیدة ھیفاء متي. 
عام بعد عام والعراقیة االسترالیة تزداد تالقا وابداعا لتصبح رائدة في عالم الصحافة واالبداع وھا ھي الیوم قد اصب�ح�ت اك�ث�ر ق�وة 

لتصبح احد اھم ال�م�ن�اب�ر الص�ح�ف�ی�ة   وثباتا على المبادىء الصادقة التي خطتھا وسارت علیھا بكل جرأة وتألق وتجدد حتى وصلت
 والعالم  ...  واالعالمیة العربیة في استرالیا

ثورة ابطال التك تك ثورة المثقفین والشرف�اء فس�وف ن�ج�د ان�ھ ھ�ن�اك ص�ف�ح�ات   لو قدر لنا ان نتصفح دفتر ذكریات ثورة تشرین
فلق�د   في ھذا الدفتر تتحدث عما قامت بھ جریدة العراقیة االسترالیة من دعم صحفي واعالمي ال محدود لھذه الثورة البطلة  كثیرة

وظفت كل صفحاتھا في دعم ھذه الثورة فكل المقاالت كانت تتغنى وتمجد بھؤالء االبطال الذین كانوا ی�ط�ال�ب�ون ب�ابس�ط ح�ق�وق�ھ�م 
حیث اعلنوا احتجاجھم وصرختھم على الواقع المزري الذي اصبح علیھ العراق بسبب الفساد الذي كان مس�ت�ش�ري وم�ازال وك�ل 

ف�م�ن�ذ ال�ی�وم االول   قد تم توثیقھ في دفتر الثورة  ما كان یكتب في جریدة العراقیة االسترالیة من مقاالت داعمة ومساندة للثورة
اصبحت العراقیة االسترالیة منبرا للدفاع عن ھؤالء المناض�ل�ی�ن االب�ط�ال ال�ذی�ن ك�ان�وا ی�ری�دون   (الندالع ثورة (نازل اخذ حقي

 حقھم في الوطن الذین یعیشون فیھ ویفتقدون فیھ ابسط مقومات الحیاة. 
ھ�ي ص�وت�ھ�م ف�ي ب�الد   اص�ب�ح�ت  الجیل العراقي ال�م�ظ�ل�وم ف�ق�د  العراقیة االسترالیة كل صفحاتھا من اجل نصرة  لقد وظفت

ف�ي ال�ت�الح�م   االغتراب وكانت تنشر كل مطالبھم ومعاناتھم ومظلومیتھم حیث ضربت جریدة العراقیة االسترالی�ة م�ث�ال رائ�ع�ا
التك توك ال�ذی�ن ح�ول�وا س�ی�ارات�ھ�م (ومص�در رزق�ھ�م   الوطني من خالل وقوفھا مع ثوار تشرین ودفاعھا عن ابطال سائقوا

 … الى اسعاف متنقل لعالج االبطال الثائرین   الوحید)
الف تحیة وتقدیر للغالیة العراقیة االسترالیة في عیدھا السابع عشر والف تحیة وتقدیر لمؤسسھا د. موفق ساوا الذي ج�ع�ل 

 من ھذا المنبر وطنا لنا نجتمع فیھ وندافع من خاللھ عن حبیبنا االزلي العراق.
 
 
 

    ************************************************************************* 
من خاللھ من السرانیة واإلختباء ج�م�ع�ُت ح�روف�ي  كان ھذا الیوم بمثابة جسر عبرتُ  2020في الثالث من حزیران عام     

واوراقي، وكانْت (جریدة العراقیة االسترالیة) ھي أول باب اطرقھ لنشر ما اكتب، وفعال لم تردني ھذه ال�ب�اب ب�ل ادخ�ل�ت�ن�ي 
ونزلِت سھالً)، انِت إبنتنا الصغ�ی�رة، ن�ع�م   الى حجرتھا ومسدت على رأس حروفي، وقبَّلْت ید قصائدي، وقالْت (جئِت اھال و

 كان لي نعم االستاذ واألب معلمي الدكتور (موفق ساوا) وكانت لي نعم البیت والموطن "العراقیة االسترالیة"
مبارك لنا عیدھا وھي توقد شمعتھا السابع عشرة، مبارك لنا عید میالد تأسیس بیتنا وملجأنا الجمیل. ك�ل ال�ح�ب وال�ت�ق�دی�ر 

 .والعطاء لكل العاملین فیھا
 

 حنین محمد/العراق

 

”اا ا17.. “ ا  ً 
دا وا ل اا ا   

 رافق قاسم العقابي/ سیدني
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االحتفال بإیقاد 
الشمعة السابعة عشرة، ل�ت�أس�ی�س ال�ج�ری�دة 
العراقیة األسترالیة، إحیاء لذكرى ال�ت�واص�ل 
مع الزمن الجمیل، الذي یحمل الخبر الی�ق�ی�ن 
والتحلیل، لیعرف المتلقین المتلھفین بقض�ای�ا 
المعرفة، والثقافة والسیاسة وال�ع�ل�وم وغ�ی�ر 
ذلك من القضایا التي تھمھم، وذك�ری�ات ای�ام 

 زمان.
جریدة ثقافیة وفنیة مستقلة، ھكذا كان�ت م�ن�ذ 
انطالقھا في یومھا األول، كرست ال�م�زاوج�ة 
بین نقل االخبار المحلیة والدولیة وبین الرأي 
الحر، واالھم ن�ق�ل ال�م�اض�ي ال�ج�م�ی�ل ل�ج�ی�ل 
الش�ب��اب، وان��دم��اج��ھ��ا ف�ي ال��ع��ص��ر وال��ت��زام 
الحیادیة، سبّاقة في التجدید شكالً ومض�م�ون�اً 

 وتجربة مھنیة صحافیة حرة.
االحتفال بعیدھا السابع عشرة، مناسبة لنش�ر 
مفاھیم العمل الصحافي الحر، وال�دی�م�ق�راط�ي 
واحتفاء بالم�ؤس�س�ی�ن وال�ع�ام�ل�ی�ن م�ن أج�ل 
الكلمة الحرة، كتابھا منتشرون في دول عدة، 
أخ�ب�ارھ��م وم��واض�ی�ع��ھ�م أقص�ر وأق��رب إل��ى 
ال�ت�ن��اول وأخ��ذت ش�ك��ال رش��ی�ق�اً م�ذ خ�رج��ت 
بحلتھ�ا، ف�ھ�ي ن�م�وذج�اً عص�ری�اً ل�ل�ص�ح�اف�ة 
الورقیة، أنیقة في متن�اول ال�ج�م�ی�ع ، زّوادة 
القراء ف�ي ال�م�ك�ات�ب وال�دواوی�ن وال�ب�ی�وت، 
رفیقة الجم�ی�ع نس�اء ورج�االً وش�ب�اب�اً، ف�ك�ل 

ویق�رأ ع�ن   واحد یجد فیھا ما یمكن أن یفیده
رأي أو شعوٍر أو ی�ت�وق�ع م�ع�رف�ة ف�ي عص�ر 
المعلومات، رغم أن الوقت أصبح أكثر ق�ی�م�ة 
بأسرع وتیرة، في عصر انفجار المعل�وم�ات، 
ولم یعد ال�ق�ب�ول ب�ال�ق�ل�ی�ل م�ع مش�اھ�د زم�ن 
الفضائیات واإلنترنت، إال أنھا ستبق�ى ت�روي 

  ظمأ القارئ.
العراقیة األسترالیة في عیدھا السابع عشرة، 
تحدي كبیر وإصرار لتحقیق حری�ة ال�ك�ت�اب�ة، 
من خالل بیئة صحافیة حّرة ومستقلّة وقائمة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ّددی��ة، وھ��ذا م��ع��ن��اه أن ال��ث��ق��اف��ة 
االنسانیة منفتحة، تقبل باآلخر وترحب بھ بل 
وتحتضنھ وتمكنھ م�ن ع�رض ھ�م�وم�ھ، م�ن 

خالل جریدة ورقیة تنطق باسم 
ال��ع��راق، ول��م ت��ك��ن 

ھناك رض�وخ ألي ت�ح�ف�ظ�ات م�ن أي ط�رف 
داخلي أو إقلیمي أو خ�ارج�ي، ع�ن�د نش�ر أي 
خبر من خالل نشر التق�اری�ر الص�ح�اف�ی�ة ف�ي 
أقسامھا المتنوعة، ولن یؤثر علی�ھ�ا ال�ع�ام�ل 
  التجاري والتطورات التكنولوجیة المتسرعة.

تحافظ الجریدة العراقیة االسترالیة على تقدیم 
ذكریات الزمن الجمیل، وأی�ام زم�ان ع�اش�ھ�ا 
العراقیون بحب ومحبة بین الجمیع، وت�ق�ارن 
بین الماضي والحاضر، وھي تحاول أن تق�ّدم 
مواد رصینة وجادة للقارئ ، بغیة جذبھ إلیھا 
أكثر، ف�ی�م�ا ت�خ�ط�و الص�ح�اف�ة اإلل�ك�ت�رون�ی�ة 
خطوات كبیرة في ھذا الم�ج�ال، ف�الس�ب�اق م�ا 
زال مس��ت��م��راً ب��ی��ن الص��ح��ف اإلل��ك��ت��رون��ی��ة 
والورقیة، والسنوات ال�م�ق�ب�ل�ة س�ی�ك�ون ل�ھ�ا 
الدور األكبر في إعط�اء ج�واب ن�ھ�ائ�ي ل�ھ�ذا 
السباق، وسیب�ق�ى ال�ق�ل�م ال�ح�ر عص�ي ع�ل�ى 
الموت بوجود الكتاب والمثقفین وال�ع�ام�ل�ی�ن، 
الذین تربطھم عالقة وثیقة بال�خ�ب�ر ال�ی�ق�ی�ن، 

وس����������وف 
تس���ت���م���ر م���ھ���م���ا 

تطورت بقیة ال�م�ج�الت ألن�ن�ا 
مدمنون على ق�راءة أخ�ب�ارھ�ا وال نس�ت�غ�ن�ي 

 عنھا.
أصبحت الجریدة العراقیة األسترالیة، بمث�اب�ة 
المنبر ال�ح�ر، وإح�دى أھ�م وس�ائ�ل ال�ت�ذك�ی�ر 
للزمن الجمیل، تلعب دوراً ف�ي إنض�اج ف�ك�رة 
التغییر، وحرث تربتھ رغم كل الظروف الت�ي 
تواجھ عملھا، فھي میدان الصراع بین الخیر 
والشر، بین الظالم والمظل�وم، م�رآة ص�ادق�ة 

  تمعنت بالموضوعیة العلمیة.
الجریدة العراقیة األست�رال�ی�ة، إن دل�ت ع�ل�ى 
شيء إنما تدل على اإلرادة الحرة للمث�ق�ف�ی�ن، 
وتأكیدھم على أھ�م�ی�ة ال�ك�ت�اب�ة ودورھ�ا ف�ي 
النھوض الحضاري، ونشر ال�وع�ي ال�ث�ق�اف�ي 
والتعایش بین جمیع ال�ق�وم�ی�ات، ب�ع�د م�رور 
ست عشرة عاما على ت�أس�ی�س�ھ�ا ال ی�ح�ت�وي 
قاموس نجاح الجریدة الع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة 
على كلمتي إذا ولكن، فالحیاة ملیئة بالحجارة 
فلن تتعثر بھا بل جمع�ت�ھ�ا ب�واس�ط�ة ك�ت�اب�ھ�ا 
المن�ت�ش�رون ف�ي األرض وب�ن�ت ب�ھ�م س�ل�م�ا 

   صعدت بھ نحو النجاح.
الكتاب والمشرفون یتطلعون الى السم�اء ف�ي 
اللیل، ویرون نور القمر وح�ن�ان�ھ وال ی�رون 
قسوة الظالم، یجذبون إلیھا محبة اآلخرین ال 
یدعون الغرور یدخل الى قلوبھم، ولن یقولوا 
إن النجاح ھو مجرد عملیة حظ، مبدعون في 
الكتابة بك�ل م�ا ت�ح�م�ل�ھ ال�ك�ل�م�ة م�ن م�ع�ن�ى 

 عرفناھا.
ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك�رى الس�اب�ع��ة عش��رة ب��إی�ق��اد 
شمعتھا ودخولھا عامھا ال�ث�ام�ن عش�رة م�ن 
الن�ش�ر الص�ح�ف�ي، أت�ق�دم ب�ال�ت�ھ�ن�ئ�ة ال�ح�ارة 
والتبریك إلى كافة الكتّاب وال�م�ش�رف�ون ف�ھ�م 
ن�ب�ض الش��ع�ب وال��م�رآة ال��ع�اكس�ة ل�ح�ض��ارة 
وثقافة وطموحات الشعوب واھتماماتھ. والى 
رئیس التحریر الدكت�ور م�وف�ق س�اوا، وإل�ى 
نائب الرئیس السیدة ھیفاء م�ت�ي، ب�ال�ت�ھ�ان�ي 

ال��ح��ارة وإنّ��ي ألس��أل هللا أن 
 یجعل النّجاح حلیفكم.

 

 الى رئیس التحریر :
 الدكتور موفق ساوا 
 

 تھنئة
بمناسبة ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة عش�رة الص�دار 
جریدتكم ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة ال�دول�ی�ة ال 
یس��ع��دن��ي اال ان اق��دم ل��ك��م ك��ل ال��ت��ھ��ان��ي 

الدكتور موفق س�اوا   والتبریكات لحضراتكم
رئیس التحریر و االعالمیة ھیفاء متي نائ�ب 

 الرئیس .
متمنین لكم النجاح والتوفیق في عملكم ھ�ذا 
وتشكرون ع�ل�ى ج�ھ�ودك�م واص�رارك�م ف�ي 
اص�دار ك��ل ع��دد ف�ي ی�وم��ھ ال�م��ق�رر ل�ی��وم 

 االربعاء من كل اسبوع. 
دام اصداركم وابداعكم وم�ن خ�الل�ك�م اھ�ن�ئ 
ك��اف��ة ال��ك��ت��اب والش��ع��راء واالدب��اء ال��ذی��ن 
یشاركون ف�ي ك�ت�اب�ات�ھ�م ض�م�ن ج�ری�دت�ك�م 

 .  الغراء

  دشتو ادم الریكاني /كندا
   30/9/2021 

                                                                                                          اا اا                        
 

  17و  

 الدكتور موفق ساوا المحترم        
 بعد التحیة والسالم             

  بدري نوئیل یوسف/السوید
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ُكلما شھقة كلمة في ص�ف�ح�ات�ھ�ا ُك�ل�م�ا زاد 

 شعاعھا، وكلما اغتربنا زدنا إلت�ص�اق�اً ب�ھ�ا

 وكلما توھج قلٌم وأعلن سطوتھُ المارقة

على ضفاف الكلّم ابتھجت سیّماُء الع�راق�ی�ة 

 .االسترالیة وازدانت بنا

ھُناك في سیدن�ي تس�ط�ع ك�ل�م�ة ف�ت�ت�ن�ف�س 

أوطاناً ویحلق سالماً شاھ�ق�اً ت�ل�ب�ی�ةً ل�ن�داء 

 اإلنسان إعتصاماً للمحبة إستسراراً للوعد

فقد امتثلنا لسجایا العطاء لتنسج ل�ن�ا ھ�ال�ة 

النضال مدویة عالیة فوق كل المدافع ف�وق 

اغابیر الح�رب وم�ك�ائ�د ال�ت�ھ�ج�ی�ر ل�ت�ع�ل�ن 

ومسیرتھا الص�ادح�ة    میالدھا السابع عشر

  بالخیر والعطاء.  بالحب واألمل

 

باسمي وأصالة عن نفسي وب�اس�م ك�ل م�ن 

أب�ارك لص�ح�ی�ف�ة   یحب الجمال ألجل الجمال

العراقیة االسترالیة وأسرة تحری�رھ�ا وال�ى 

الدكتور والمخرج والُمناضل (موفق س�اوا) 

أب�ارك ل�ھ��م ش�م��ع�ت�ھ��م ال�ت��ي ال ت��ن�ط�ف��يء 

وستك�ون ن�وراً ل�دروب أخ�رى وس�م�اوات 

 .ستصعدھا
 

 

 

وارف الحب والكثیر م�ن األم�ل ألج�ل ھ�ذه 

 .الرسالة السرمدیة الخالدة

یقول محمود درویش: على ھذه األرض م�ا 

 .یستحق الحیاة
 

 

 

 

 

" 

 ة ا 
 حضرة الدكتور موفق ساوا رئیس تحریر الجریدة العراقیة األسترالیة الجزیل اإلحترام .. 
یسرني أن أبعث إلیكم بأخلص التھاني وأطیب التمنیات بمناسبة إیقاد الج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة الغراء شمعتھا السابعة عشرة، وبنفس ال�وق�ت أھ�ن�يء ك�ل م�ن یس�اھ�م ف�ي 
فصول مسیرتھا الزاخرة بالعطاء. وأشكر جھودكم الحثیثة والمخلصة التي تبذلون�ھ�ا م�ن 
أجل دعم وتعزیز مسیرة العمل الصحفي واألدب�ي ووض�ع بص�م�ت�ك�م ال�م�م�ی�زة ف�ي ب�الد 
الشتات، أنا فخور جداً بالجریدة العراقیة األسترالیة وأفرح دائماً بأن أراھا متألقة وت�دع�م 

 المشاركات الثقافیة واألدبیة المتمیزة. 
الجریدة العراقیة األسترالیة ھي مؤسسة صحفیة بإمتیاز وورشة عمل یزدھر بھا التن�وع 
الثقافي واألدبي فھي سفیرة المغتربین من كل البقاع، تستقطب أقالم كبیرة م�ن م�خ�ت�ل�ف 
البلدان للتواصل عبر ھذه الواحة لیزرعوا بھا ُجلَّ أفكارھم النیّرة. وی�رس�م�وا إب�داع�ات�ھ�م 
بعنایة. وعلى جانب آخر تعمل الجریدة ع�ل�ى إش�راك ال�ج�م�ی�ع ك�ع�ائ�ل�ة واح�دة م�ت�ع�ددة 
الثقافات، وتعمل أیضاً على زیادة الوعي الموجھ لمن ھم في وطننا الجریح ال�ذي ی�ط�م�ح 

التي تضحك عبر األثیر محلقة بجناحیھا ف�وق أج�م�ل  إلى الحریة واإلنفتاح. إنھا الفراشة 
 األزھار بتحدي كبیر رغم ریاح الغربة. 

 ودمتم بكل األلق. مع كل اإلحترام.

بإدارة الدكتور الرائع المجتھ�د د. م�وف�ق س�اوا 
وباقي الكادر إدارة وأعضاء یسعدني أني كنت خالل ھذه السنوات م�ن أس�رت�ك�م ال�رائ�ع�ة 
المثقفة ھذه التي أخذت على عاتقھا الھم األدبي وسارت بمحاذاة مختلف األقالم الناضج�ة 

 6والمخضرمة والشابة والھاویة وغیرھا في عیدك السابع عشر الموافق ی�وم األرب�ع�اء 
یسعدني عن أطفىء معكم شمعة لنضيء أخرى ونتاب�ع مس�ی�رة ال�ھ�م  2021اكتوبر عام 

األدبي واإلنساني والثقافي بكل مافیھ من روعة ومشاق كما كنا سنب�ق�ى ی�دا ب�ی�دا ھ�م�ن�ا 
واحد وھو إیصال كلمة حقیقة جمیلة على صفحة راق�ی�ة وأن�ی�ق�ة م�ن ص�ف�ح�ات ج�ری�دة 

  محترمة ومثابرة
رغم الفاصل المكاني فأنا معكم الفاصل الزماني كان حلیفا وداع�م�ا ل�ھ�ذه ال�غ�ب�ط�ة ب�ھ�ذا 
التواجد المشرف وأتمنى في أعیاد مقبلة أن أكون جنبكم ومع�ك�م ل�ن�ط�ف�ھ�أ س�وی�ة ب�دع�م 

 ... الزمان والمكان ودون عائق كوروني أو فوضى حرب أو أو
بالثقافة تغلبنا على كل ما زالت الساسیة تحاول جاھدة تحقیقة ھ�و وح�دة ش�ام�ل�ة ص�ف 

  واحد بكل زمان ومكان
من خالل الثقافة استطعنا أن نكون كتاب العالم الشریف والعربي الوطني،بامتیاز ی�دا ب�ی�د 
وما ذاك إال بفضل دعم أصحاب الفرص والمجالت والمواقع األدبیة في تسھی�ل ت�واص�ل�ن�ا 

  ورفع رایة كلمتنا وجمعنا من مختلف األصقاع في وحدة ثقافة وحقیقة وكلمة
  شكرا ألنكم كنتم كذلك ویسعدنا ویشرفنا أننا كنا حلقة في سلسلة فاخرة كھذه

  كل عام وأنتم وجریدتنا بألف ألف،خیر لنكون نحن معكم وكلمتنا بألف ألف خیر
 تمنیاتي بدوام اإلستمراریة والتوفیق

 

 سوریا/ نرجس حیدر عمران

  ف ا اّ ُء 

 وازدام اا اا 
  اا اا  )( اة

 الشاعر : حمزة الحاسي/ لیبیا الكاتب: غسان سالم شعبو/ فرنسا
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كثیراً ما تصیبني الدھشة عندما أتأمل عمل�ی�ة    
النشر العربیة في البالد غیر العربیة، ول�ي ف�ي 
ذلك تجارب متنوعة، في بالٍد عدیدة، ذات لغ�ات 
وأعراق محتلفة. والسؤال الجوھري الدائم ھو: 

 ما جدوى ھذه العملیة؟
یبدو أن األمر على غیر ما كن�ت أتص�ور ف�ع�ال، 
فالعرب، واللسان ال�ع�رب�ي، واإلنس�ان ال�ع�رب�ي 
موجود في ك�ل ب�ق�اع ال�ك�رة األرض�ی�ة، ش�رق�ا 
وغرباً، وشماال وجنوب، بح�ی�ث أص�ب�ح ال�ع�ال�م 
یشھد في كل بقاعھ تنوعاً لغویا، ھو بالضرورة 
تنوع ثقافّي، وتنوع إثن�ي، الع�ت�ب�ارات ت�ت�ع�ل�ق 
بمن یتحدث ھذه اللغ�ة، وی�ع�ت�ز ب�ھ�ا وی�ت�خ�ذھ�ا 
ھویة ولسانا من غیر أبناء الق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة، 
وبذلك یصح القول المشھور: "ك�ل م�ن ت�ح�دث 
العربیة فھو ع�رب�ّي"، ع�دا أن ل�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
ارتباطاً دینیاً إسالمیاً عند كثیر من الجالیات ف�ي 
الدول األجنبیة، م�ا ی�دف�ع�ھ�م ھ�ذا إل�ى ض�رورة 
وجود مصدر ثقافة عرب�ي یس�ت�ن�دون إل�ی�ھ ف�ي 
التواصل م�ع ال�ث�ق�اف�ة اإلس�الم�ی�ة ال�م�ع�اص�رة، 

 عربیة المنشأ والحضارة.
وإضافة إلى ھذا وذاك فإن اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة ل�غ�ة 

، وھ�ذا 1973معتبرة في األمم المتحدة منذ عام 
یرسخ وجودھا لغة حیة ع�ن�د أب�ن�اء ال�ج�ال�ی�ات 
العربیة واإلسالمیة والق�ادم�ة م�ن دول الش�رق 
األوس��ط األخ��رى. ك��ل ت��ل��ك ال��ع��وام��ل وفّ��رت 

األرضیة الطبیعیة لإلصدارات العربیة في ال�دول 
األجنبیة، ومن ھذه اإلصدار جری�دة "ال�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة" الت�ي زاوج�ت ف�ي ع�ن�وان�ھ�ا ب�ی�ن 
العراق ب�ل�د ال�ح�ض�ارة ال�م�وغ�ل�ة ف�ي ال�ت�اری�خ 
المت�ن�وع ث�ق�اف�ة وحض�ارة ول�غ�ة ودی�ن�اً وب�ی�ن 
أسترالیا، بوصفھا بلدا أجنبیا مغایرا في ثق�اف�ت�ھ 
 لجالیات عربیة، وعراقیة على وجھ الخصوص.

ال ش�ك ف�ي أن ال�ج�ری�دة ل�م ت�ق�ف ع�ن�د ح�دود 
عراقیتھا، ولم تنغلق على الموضوع ال�ع�راق�ي، 
وتحد نفسھا بالكاتب العراقي، ب�ل إن�ھ�ا ف�ت�ح�ت 
صفحاتھا وأتاحتھا ل�ج�م�ع غ�ف�ی�ر م�ن ال�ك�ت�اب 
والكات�ب�ات ح�ول ال�ع�ال�م، ع�رب�اً وغ�ی�ر ع�رب، 
وبتنوع الفت بین كل صنوف الكتابة اإلب�داع�ی�ة 

 والنقدیة والبحثیة.
إن ال�ج�ری��دة ب�ھ��ذا ال�م��س�اح�ات ال�ت�ي ت�وف�رھ��ا 
للكتاب، وعدم ت�دخ�ل ھ�ی�أة ت�ح�ری�رھ�ا ب�اآلراء 
وتعدیلھا، تاركة كل صاحب ك�ت�اب�ة أن ی�ت�ح�م�ل 
مسؤولیة كتابتھ، إن ھذا النھ�ج ھ�و ال�ت�ك�ری�س 
الحقیقي لحری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر، واح�ت�رام اآلخ�ری�ن، 
وتقدیر إنجازاتھم وأفكارھ�م، دون أن ت�م�ارس 

 الصحیفة وصایة على أحد من الكتاب.
ل��ع��ّل س��ت عش��رة س��ن��ة قض��ت��ھ��ا "ال��ع��راق��ی��ة 
األسترالیة" ف�ي ال�ن�ش�ر ب�ھ�ذا ال�ت�ن�وع ل�ی�وف�ر 
للباحثین في المستقبل دراسة الح�ال�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
العربیة عبر امتداداتھ�ا ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان، 

لتكون "الجری�دة" ھ�ي "ال�م�وئ�ل" ال�ط�ب�ی�ع�ي 
والحقیقي لدراسة المزاج الع�ام ل�ل�ك�ت�اب بش�ك�ل 
ع��ام، ھ��ؤالء ال��ك��ت��اب ال��ذي كس��روا ال��ط��وق 
وت�ح�رروا م�ن أس�ر ال�ج�غ�راف�ی�ا ل�ی�ح�ل�ق�وا م�ع 

الجریدة ف�ي فض�اءات رح�ی�ب�ة، وت�ح�رروا م�ن 
"تابوھات" مّدعاة، ل�ت�ح�ق�ق م�ن وج�ھ�ة ن�ظ�ر 
أخرى "الحریة" المطلوبة ل�ل�ك�ات�ب ال�ت�ي ھ�ي 
شرط الزم للكتاب�ة ال�ج�ی�دة ال�م�ت�ح�ررة م�ن ك�ل 

 القیود.
لقد شكل دخول كتاباتي إلى ھذه الجریدة مكس�ب�ا 
ذات�ی�ا م�ھ�م��اً، وق��د وف�ر ل�ي ف�رص�ة أن أك��ون 
مقروءا في بلد غیر بلدي فلسطین، وف�ي غ�ی�ر 
البقعة العربیة، لیتعرف إلي وإلى أفكاري ك�ث�ی�ر 
من القراء والزمالء الكتاب ال�ذی�ن ك�ن�ت أج�ھ�ل 
ك�ت��اب��ات�ھ��م ك��م�ا ك��ان��وا ھ��م أیض�ا ی��ج��ھ�ل��ون��ن��ي 
وكتاباتي، لقد شكلنا م�ع�اً ن�ح�ن ال�ك�ت�اب ع�ائ�ل�ة 
كتابة واحدة تجتمع كل أسبوعین على صف�ح�ات 
"العراقیة األسترالیة"، جریدة عابرة ل�ل�ح�دود، 
وتصر ھیأة تحریرھا أن تصل إلى ق�ط�اع ك�ب�ی�ر 
من الق�راء، م�وفّ�رة ل�ھ�م م�ادة أدب�ی�ة رص�ی�ن�ة 

 وجادة ومتنوعة وحدیثة وحداثیة.
كما أنھ لیس من السھل أو ال�ی�س�ی�ر أن ت�ق�ط�ع 
سبع عشرة سنة في ع�م�ل م�رھ�ق ك�م�ث�ل ھ�ذا 
العمل الذي یحتاج إلى طاق�ات وج�ھ�ود ج�ب�ارة، 
لقد فعلتھا "العراقیة األسترالیة" متحدیة كثی�را 
من الظروف، لتدخل السرور إل�ى ق�ل�وب أف�راد 
الجالیات العربیة، وتبھج أفرادھا الذین یسعدھ�م 
أن یجدوا في بالد الغ�رب�ة م�ا ی�ؤن�س وح�دت�ھ�م 
اللغویة من خالل ھذه العائلة الممتدة م�ن ك�ت�اب 
الجریدة، لتقضي على شعور االغتراب الم�م�ّض 
الذي یصاحب اإلنسان كلما وج�د ن�ف�س�ھ وح�ی�دا 
مختلفا في محیط ینظر إلیھ عل�ى أن�ھ "الج�ئ" 

 أو "مغترب" على أقّل تقدیر.
ال شك في أن العمل عظیم، ویستح�ّق االح�ت�ف�اء 
لیس بإشعال الشمعة السابعة عش�رة م�ن ع�م�ر 
الجریدة فقط، بل إن وجودھا وصدورھ�ا بش�ك�ل 
دوري دون تأخیر ك�ل أس�ب�وع�ی�ن ص�ب�اح ی�وم 
األربعاء لھو حدث جدی�ر ب�االح�ت�ف�اء وال�ت�ق�دی�ر 

 والنظر إلیھ بعین اإلجالل. 
فكل عام بل وك�ل أرب�ع�اء وج�ری�دة "ال�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة" بكل خیر، لتكتنز بھ�ا م�ع�ل�وم�ات�ن�ا، 
ویفرحنا وجودھا في بریدنا اإللكتروني ص�ب�اح�اً 
لیكون صباحاً مختلفاً ونحن ن�ت�ص�ف�ح م�وادھ�ا، 
ونقرأھا لتحدث في حیاتنا فرقاً ذا داللة ث�ق�اف�ی�ة 

 الجمال.ووج���دان���ی���ة غ���ای���ة ف���ي 
 

.."اا اا" إ   
 

  
 ھي شابة بعمر الزمن!

 وھي شابة على الورق! 
 تحمل اسماً مضیئاً في تاریخ الثقافة واألدب، ھو: "العراقیة االسترالیة"! 

 جریدة، ولدت وطنیّة، تستمد أصالتھا من نھري دجلة والفرات!
 وعالمیة، تستمد مستقبلھا من نھر مواري! 

مؤسسھا األستاذ الدكتور موفق ساوا، رجل ھاجر إلى استرالیا، ول�ك�ن�ھ ل�م ی�ھ�ج�ر ج�ذوره، ف�إس�م 
 وطنھ ما یزال اسماً لجریدتھ المرموقة!

رجل، یتمتع بمواھب أدبیة وفنیة عدة؛ لذلك جعل من جریدتھ، محراباً لكل ص�اح�ب م�وھ�ب�ة، وك�ل  
 صاحب قلم وفكر!

والجریدة، إذ تدخل بھذا العدد عامھا السابع عشر، أشعر بالغبطة واالبتھاج، واتمنى لھا المزید م�ن 
التقدم، وسنوات مدیدة من االزدھار واالنتشار، وأن تظل حاملة رسالتھا الممیّزة والمنیرة، ف�ي ظ�ل 

 عائلة أدبیة ُمحبة ملتفة على بعضھا بكل الخیر!...
 

  الدكتور موفق ساوا المحترم
 تحیة طیبة وبعد

  عـادل عطیـة
 فراس حج محمد/ فلسطین كاتب صحفي، وقاص، وشاعر مصري



26  

Wednesday 
ALiraqia  No. 805 

 06 Oct 21 • Year 17 

استطاعت "العراقیة االسترالی�ة"  
بفضل الجھود النبیلة من ھیئة التحریر متمثلة باألخ الزمیل ال�دك�ت�ور 
موفق ساوا والرائعة اإلعالمیة ھیفاء متي خوض الصع�اب واالب�ح�ار 
وسط األمواج المتالطمة من منطلق ادراك ما یتطلبھ الع�ص�ر ال�ح�ال�ي 
من فھم تقنیات التعامل الصحفي ال�ورق�ي واإلع�الم�ي ال�م�ھ�ن�ي ب�ع�د 
سیطرة الصحافة الرقمیة على الساحة وإجادة التعامل معھا، وھو من 
عوامل الدیمومة والبقاء والقدرة التي تضاءلت أو اختفت ع�ن�د ك�ث�ی�ر 

  من المھتمین بھذا الشأن.
جریدة العراقیة االسترالیة لیست صحیفة محلیة بقدر م�ا ھ�ي دول�ی�ة 
ممیزة قطعت شوطاً طویالً من المسیرة المفعمة ب�ال�ج�م�ال وال�ح�رص 
والمنغصات الكثیرة التي أحالتھا ومنعتھا في وق�ت م�ا ع�ن ال�ت�وق�ف 
لظروف قاھرة رغم اإلمكانیات المادیة المحدودة التي نتمنى أن تكون 
محل رعایة واھتمام ودعم بأیة صورة ومن أی�ة ج�ھ�ة ألن�ھ�ا ص�وت 

  حقیقي لنشر األدب والثقافة والفن.
إن التسارع الزمني في عمر جریدتنا العراقیة الغراء یضف�ي ع�ل�ی�ھ�ا  

التجدید، ویزیدھا أصالة ونقاء من خالل خیرة األقالم التي تض�ع ل�ھ�ا 
بصمة جدیدة مع صدور كل عدد، ومن ثم فھي وسیلة اعالمیة ممیزة 
رغم اغترابھا لكنھا تشعر الكاتب والمتلق�ي أن�ھ�ا ب�ق�رب�ھ ع�ل�ى ط�ول 
الخط بال فواصل وحدود، تحمل بین جنباتھا تاریخاً ل�ھ أث�ره ال�م�ج�ی�د 

 یسعدنا أن نكون معھ أحد الكتاب بال ملل.
قریبة من الجمی�ع ب�ع�ی�داً ع�ن ال�ت�ع�ص�ب   أثبتت جریدة العراقیة انھا 

والطائفیة والعرقیة، وھذا من أسباب بقائھا حیة تت�ن�ف�س االب�داع ك�ل 
حین. فتغطیتھا لألحداث جعل منھا السجل الناصع ل�ت�س�ج�ی�ل ال�وق�ائ�ع 
الیومیة بعیداً عن كل انفعال أو تحیید لھذا أو ذاك، ح�ت�ى ب�ت�ن�ا ن�رى 
أنفسنا كأننا من یحرر ال�م�ق�ال ویش�رف ع�ل�ی�ھ ب�ن�ف�س�ھ وإن اح�ت�اج 
لتصحیح ال نتردد بذلك عبر الجھود التي یبذلھا رئیس التح�ری�ر ال�ذي 
طالما طلبت منھ شخصیاً أن یحذف كذا أو یضیف كذا من مق�االت، أو 
یؤجل ھذا المقال لعدد آخر، أو اض�اف�ة ص�ورة ل�م ت�رس�ل أص�الً م�ع 
الموضوع، وھذا نادراً نجده في بعض الصحف التي منھا من ال تنشر 
ربما األخبار ساعة نضوجھا إالّ بعد احتراقھا، والحدیث یط�ول ك�ث�ی�راً 

 لو أردنا تتبع الوقائع وما جرى خالل سنوات مضت من العمل ھنا.
من الجمیل ذكره بھذه المناسبة ھو ان�ب�ث�اق ع�الق�ات ص�داق�ة ج�دی�دة 
كثیرة بین كتاب/ كاتبات الجریدة على المست�وى ال�م�ح�ل�ي وال�دول�ي، 
وھذا یحسب للجریدة كعطاء إنساني من خالل القائمین علیھ�ا ول�ی�س 
فقط تسطیر كلمات وصور شخصیة. وال یسعنا مع ای�ق�اد الش�م�ع�ة الـ 

لعید تأسیس جریدة العراقیة االسترالیة الغراء إالّ أن نبعث أج�م�ل  17
تھنئة للجمیع بما ینشرونھ من مواضی�ع س�ی�اس�ی�ة وث�ق�اف�ی�ة وف�ن�ی�ة 
وتاریخیة وریاضیة وصحیة وكل ما یھم الفرد والم�ج�ت�م�ع 
آملین ل�ھ�م ال�ع�م�ر ال�م�دی�د وال�م�زی�د م�ن 

 االبداع.

 

 

  إد  ة  ة ااع

 سعد الساعدي/ العراق   

ا اا 

  
  وار  را إ 

 
عندما تتضافر الجھود وتشح�ذ ال�ھ�م�م وب�ی�ن�م�ا تص�دح األق�الم    

لتحاكي واقع مجتمع وإیصال م�ع�ان�اة ش�ع�ب ف�أع�ل�م أن ال�رس�ال�ة 
 .واألمانة الصحفیة بخیر

نبارك للجریدة العراقیة األسترالیة وعلى رأسھ�ا ال�دك�ت�ور م�وف�ق 
ساوا بعید میالدھا السابع عش�ر ون�ب�ارك ج�ھ�ودھ�م ال�دؤوب�ة ف�ي 
طوال المسیرة الصحفیة وبوركت جھودھم ال�م�ب�ذول�ة والس�اع�ی�ة 

 .إلى نقل الثقافة والفن واألخبار بحقیقة ومصداقیة
تحیة حب وتقدیر مع أكالیل من ورد الیاسمین والجوري لل�ج�ری�دة 

 .العراقیة األسترالیة
 عید میالد سعید وكل عام وأنتم بألف خیر وأزدھار 

 .وتقدم في مستقبلكم الصحفي
 

         

العراقیة االسترالیة لیست مجرد جریدة، بل ھي تجمع إبداعي عربي    
یمتد من المحیط إلى الخلیح وم�ن أقص�ى ش�م�ال أوروب�ا إل�ى أقص�ى 
جنوب استرالیا، في وحدة فسیفسائیة الطابع، وحدة ال ت�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
العراق بلداً وامة وحضارة فقط ب�ل وح�دة ع�رب�ی�ة ذات نس�ی�ج واح�د 
وثقافة واحدة وحضارة منصھرة. وھي الواحة والساح�ة ال�ت�ي ت�ف�ت�ح 
ذراعیھا لكل عربي مبدع، وتھتم بالشأن الع�رب�ي اھ�ت�م�ام�ھ�ا ب�الش�أن 
العراقي، دون تمیی�ز أو ان�ت�ق�اء أو ت�ح�ی�ز، وع�ل�ى ام�ت�داد أع�وام�ھ�ا 
السادسة عشر، كانت نافذة عربیة للمبدعین، وال�ك�ت�اب، وال�ف�ن�ان�ی�ی�ن 
العرب، تفسح على صفحاتھا مكان�اً الب�داع�ھ�م وأف�ك�ارھ�م وك�ي ت�خ�ط 
أقالمھم ما تجود بھ قرائحھم فیلونوا صفحاتھا بفرشاة ابداعاتھ�م م�ن 
ألوان من الطیف اإلبداعي العربي ما یشكل لوحات فنیة راق�ی�ة ال�ل�ون 
والتصمیم والتشكیل، محافظة على كیان اللغة العربیة، ومشجعة عل�ى 
شیوعھا في بالد الغربة، مساھمة في الحفاظ على ال�ھ�وی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
والعربیة، والتراث العربي وال�ث�ق�اف�ة ال�ع�رب�ی�ة، ھ�ي ب�ح�ق ال�ع�راق�ی�ة 
العربیة، التي یعتز بھا كل عربي قرأھا، أو أطلع علیھا، أو نال ش�رف 

   .الكتابة فیھا، والنشر على صفحاتھا
شكراً لكل من وضع لبنة فیھا، وساع�د ع�ل�ى اص�دارھ�ا، وس�اھ�م ف�ي 
تطویرھا ورقیھا، وساعد على استمرارھا وعطائھا، شكراً لكم جمی�ع�اً 
على ھذا النجم المضيء في سماء الصحافة العربیة، والثقافة العربیة، 
والذي یشرق من استرالیا البعیدة لیصل نوره أرجاء العالم، شكراً على 
ھذه الجوھرة الفریدة في الصحافة االبداع�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة .. ش�ك�راً ل�ك�م 
جمیعاً .. وتمنیات�ي ل�ل�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة ب�دوام ال�ت�أل�ق، وال�ت�أن�ق، 

 واستمراریة البھاء والعطاء.
 

 محمد ابو الفتوح محمود/مصر

 كاتب وصحفي

 حسین علي الموصلي/ العراق
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 االخ االستاذ موفق ساوا المحترم
 (جریدةالعراقیة) كسبت ثقة القارئ   
  

 
ل�ج��ری��دة (ال��ع��راق��ی�ة) حض��ور واض��ح ف��ي 
ال�وس��ط ال��ث��ق�اف��ي ال�ع��راق��ي وال��ع��رب�ي ف��ي 
أست�رال�ی�ا م�ن�ذ الس�ن�ة األول�ى لص�دورھ�ا، 
وإستطاعت بمرور األیام أستقطاب ش�رائ�ح 
واسعة من أبناء جالیتنا العراقیة المقیم�ی�ن 
في أسترالیا ألنھا أع�ت�م�دت م�ن�ھ�ج ال�ع�م�ل 
الص��ح��ف��ي الص��ح��ی��ح ف��ي ن��ق��ل األح��داث 
وال�وق��ائ��ع م��ب��ت��ع��دة ع��ن أس��ل��وب ال��ط��ع��ن 
والتشھیر باالخرین وم�ت�خ�ذة مس�ار ال�ن�ق�د 
البناء عند طرحھا للمواضیع واألفكار عل�ى 
صفحاتھ�ا وع�دم اإلن�ج�رار وراء تض�خ�ی�م 
وتھویل األحداث لغ�رض ش�د ال�ق�ارئ ول�و 
بصورة مؤقتة، وبھذا تكون قد كسبت ث�ق�ة 
الق�ارئ. وت�م�ك�ن�ت ال�ج�ری�دة م�ن م�ت�اب�ع�ة 
وتغطیة أغ�ل�ب نش�اط�ات وف�ع�ال�ی�ات أب�ن�اء 

 جالیتنا العراقیة مشكورة. 
وأس�ت��ط�اع��ت ع��ب�ر س�ن��وات�ھ��ا األرب��ع م��ن 
األعتماد على مبدأ التجدید الذاتي لم�واك�ب�ة 
اخر حلقات التطور الت�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 تم�ك�ن�ت م�ن 
األستم�رار بص�ع�ود س�ل�م ال�ن�ج�اح وص�وال 
للھدف ال�م�ن�ش�ود. ك�م�ا ن�رج�و أن ت�ع�ط�ي 
الجریدة اھ�ت�م�ام�ا أك�ب�ر ب�ع�م�ل�ی�ة اإلخ�راج 
الصحفي لیواكب باقي المفاصل التي تكلمنا 
عنھا . أخیرا تمنیاتنا للزم�ی�ل�ة (ال�ع�راق�ی�ة) 
بمناسبة دخولھا عامھا الخام�س ب�ال�ن�ج�اح 
تلوا النجاح وأن تحقق ما تصبوا ال�ی�ھ م�ن 
رف��ع��ة وت��ق��دم وازدھ��ار، وی��ق��ی��ن��ا ان��ھ��ا 
وزمیالتھا من  الصحف والمجالت العراقیة 
في استرالیا یشكلون أحد روافد نھر الخ�ی�ر 
والمعرفة والمحبة التي تسقي ھذه األرض 

 لتخّضر وتنمو وتبقى دائمة العطاء.
 

 نزار ھنّوده                  
 رئیس تحریر مجلة الرافدین           

******  
 

 االخ موفق ساوا المحترم
اھنئكم وھیئة تحریر "العراقیة" بمن�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 
ع��ط��اء م��ھ��ن��ي م��ت��م��ی��ز. ل��ق��د وزع��ت 
"ال��ع��راق��ی��ة" ف��ق��رات الس��ی��اس��ة وال��ف��ن 
والریاضة وال�م�رأة وال�ت�س�ل�ی�ة ونش�اط�ات 
الجالیة، بعدالة اال انھا میزت فقرة الث�ق�اف�ة 
وھي "ھ�وای�ة" م�وف�ق واح�م�د دع�ام�ت�ي 

 "العراقیة" !
 

اتمنى ان تستمر "العراقیة" في سیاس�ت�ھ�ا 
التي ت�ج�م�ع وال ت�ف�رق، ال�ت�ي ت�ح�اور وال 
تتصارع ، التي تزرع ال�ورود ال االش�واك، 

 وبالتالي تزرع الحب ال الكراھیة. 
اتمنى ان تحقق "العراقیة" طم�وح�ھ�ا ف�ي 

 خدمة الجالیة العراقیة والعربیة
 
 

 الدكتور رمزي برنوطي 
  2009تشرین  4

 العراقیة تضئ شمعتھا الخامسة
 نحن النطفئ الشموع؛ بل نضیئھا لكم...

ق�رائ�ن�ا األع�زاء...ع�ادت ب�ي ذاك�رت�ي ال�ى 
م ع�ن�دم�ا 2005أواخر شھ�ر أی�ل�ول س�ن�ة 

جلسنا أنا واألستاذ م�وف�ق س�اوا ی�ح�دث�ن�ي 
عن اللمسات األخیرة إلصدار أول عدد م�ن 
جریدة العراقیة؛ والذي صدر في ال�خ�ام�س 

م ب�ت��ظ�اف��ر 2005م�ن تش��ری�ن األول ع�ام 
جھود بعض الكتاب والمحرری�ن األوائ�ل... 
وھا إن جریدتنا وجریدة كل العراقیین ب�ك�ل 
أطیافھم وأن�ت�م�اءات�ھ�م ت�دخ�ل ف�ي ع�ام�ھ�ا 
الخامس من العطاء اإلعالمي في أسترال�ی�ا 
بصفحاٍت أكثر وبمواض�ی�عٍ أش�م�ل؛ واألھ�م 
من كل ھذه األمور ھو ُح�بّ�ك�م وتش�ج�ی�ع�ك�م 
الذي لوالھما لما أستطع�ن�ا األس�ت�م�رار ف�ي 
مشوارنا معكم على مدى الس�ن�وات األرب�ع 
الماضیة...عملنا كل ما نستطیع عملھ ل�ك�ي 
تكون مقاالتنا واقعیة وذات عالقة بص�م�ی�م 
حیاتنا في اإلغتراب الذي فُ�ِرَض ع�ل�ی�ن�ا... 
ألننا نؤمن بأن م�ا م�ن م�غ�ت�رب إال وت�رك 
بالده مضط�راً... ون�ؤم�ن أیض�اً ب�األص�ال�ة 
التي تتعل�ق ب�ح�ب ال�وط�ن األم؛ ألن ال�ذي 
لیس لھ خیراً في قدیمِھ الیكون لھ خ�ی�راً ال 

 في حاضره وال في مستقبلھ...
ن��ق��ل��ن��اك��م ال��ى أج��واء ال��ع��راق ب��م��ق��االت��ن��ا 
وبمواضیعنا المختلف�ة ال�ن�ك�ھ�ة اإلع�الم�ی�ة 
واألدبیة؛ لكي ال تشعروا بغربة األیام ال�ت�ي 
أبعدتن�ا ع�ن دج�ل�ة وال�ف�رات... وك�نّ�ا ل�ك�م 
ج��ن��وداً ف��ي س��اح��ات األدب واإلق��ت��ص��اد 
والریاضة والعلوم... كما وكنّا سبّاق�ی�ن ف�ي 
رصد األحداث؛ لكي نطلع�ك�م ع�ل�ى ح�ق�ائ�ق 
األمور ولندفعكم الى النجاح في كل مجاالت 
الحیاة في أسترالیا... وكانت أسعد لحظات�ن�ا 
ھ��ي ع��ن��دم��ا ن��ت��ن��س��م رائ��ح��ة ال��رض��ا ف��ي 
أتصاالتكم ومشاركاتكم المختلفة مع�ن�ا؛ ألن 

 مقیاس نجاحنا ھو رضاكم...
لم ی�ك�ن ال�م�ش�وار س�ھ�الً أب�داً ل�وال ح�ب�ك�م 
وتواصلكم معنا... لھ�ذا وب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
العزیزة على قلوبنا؛ أتق�ّدم ب�أح�ر ال�ت�ھ�ان�ي 
الى أعضاء اسرة التحریر برئاسة 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... كما 
وأھنئكم أنتم قرائن�ا األع�زاء وأت�م�ن�ى ل�ك�م 
عاماً جدیداً ممتعاً ومفیداً مع ما سنكتبھ لكم 

 في جریدتكم العراقیة؛ إنشاء هللا... 
 
 

 بشار حنا / سیدني 
********* 

 مع اطاللة عامھا الخامس
قصتي مع العراقیة منذ أن وط�أ ت ق�دم�ي 

ھذا البل�د االم�ن  2005أرض استرالیا عام 
الرائع الذي احتضن كل المض�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 من ح�ن�ان وح�ت�رام ف�ي 
بلدانھم االم  استطع�ت خ�الل االی�ام االول�ى 
لوصولي تصفح العراقیھ وكانت ف�ي ب�دای�ة 
صدورھا مالكني احساس غری�ب ب�أن ھ�ذه 
الصحیفة بدأت تذوب في دواخل�ي ویس�ري 
حنانھا في عروقي وبدأت أحس ب�أن ج�زء 
من ع�ط�ف ال�وط�ن وح�ن�ی�ن�ھ ی�ع�وض ف�ي 
تصفح العراقیھ ھذه الصحیف�ة ال�ف�ت�ی�ھ ف�ي 

الصدور فكتبت لھ�ا اول م�وض�وع ل�ل�ن�ش�ر 
تحت عنوان  (لوحات الطی�ور ال�م�ھ�اج�ره) 
في العددالخام�س عش�ر  اي ب�ع�د  أش�ھ�ر 
ق�ل�ی�ل�ھ م�ن ص�دورھ�ا وھ�ا ھ�ي ال�ع�راق�ی��ة 
تستقبل عامھا الخامس وھي أك�ث�ر اص�رار 
وتواصل وخلق مناخات التعبیر الحر ال�ذي 
ینأى بھا عن االنحیاز والت�م�ح�ور وأع�دھ�ا 
ال��ك��ث��ی��ر م��ن رج��ال ال��ف��ك��ر والش��ع��راء 
والص�ح��ف��ی��ن ب��أن��ھ��االص��ح�ی��ف��ة ال�م��ت��م��ی��زه 
بالتزامھا رسالة الكلمھ الحره المعب�ره ع�ن 
ت�ط�ل��ع�ات ال��ج�ال�ی��ھ ال�ع��راق�ی�ھ ف�ي ال��غ�رب��ھ 
وق��دأع��ط��ت الص��وره ال��م��ث��ل��ى ل��ل��ص��ح��اف��ھ 
الجدیده ذات المصداقیة والع�م�ل الص�ح�ف�ي 
الجدید وھي الجریده الف�اع�ل�ھ ف�ي الش�ارع 
االسترالي الیوم وقد اثبتت الع�راق�ی�ھ خ�الل 
اعوامھا االربعھ المنصرم�ھ ان�ھ�ا م�درس�ة 

للصحافھ العراقیھ الجدیده الم�ت�ط�وره ب�ك�ل  
المعاني التي تفرزھا حركة الی�اة ف�ي ع�ال�م 
ال�ی��وم ف��ھ��ي ت��ع��ال��ج االح�داث وف��ق رؤی��ھ 
صحفیھ مھنیھ متقدمھ معبره عن اقتراب�ھ�ا 
م�ن ال�ن��اس ال�ذی�ن ی�ت�اب��ع�ون ال�م��ع�ال�ج��ات 
ویش�خ��ص�ون ت��ل�ك ال�دق��ھ وال�م��وض�وع��ی��ھ 
العالیھ . نشد على أیدي رئ�ی�س ت�ح�ری�رھ�ا 

االس�ت��اذ م��وف��ق س��اوا وھ��ی��ئ�ة ت��ح��ری��رھ��ا  
ونرجو أن یكون عامھم الجدید عام الث�ب�ات 
على مبادي الصحافھ الحقیقیھ التي تنھض 
بھا ونتمنى لھا التقدم واالزدھار وان تبق�ى 
الشعلھ المتوھجھ في عالم الصح�اف�ھ وھ�ي 
تشھد یوم�ی�اَ ل�ون ج�دی�د م�ن ال�وان ال�ف�ن 

 الصحفي الرائع
 

 الكاتب واالعالمي/    
 عضو ھیئة تحریر العراقیھ
 خلیل ابراھیم الحلي/سیدني

*********** 
 

االستاذ موفق ساوة رئیس تحریر الج�ری�دة 
 العراقیة المحترم

 االخت ھیفاء المحترمة 
 االعزاء في ھیئة التحریر المحترمین

  
 تحیة طیبة

مبروك للعراقیة في إیقاد شمعتھا الخامس�ة 
في عمرھا األعالمي وماحققتھ من حض�ور 
عل�ى الس�اح�ة األع�الم�ی�ة ل�ك�ون�ھ�ا ت�ح�م�ل 
المصداقیة في 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 الى أن ت�ك�ون ال�ع�راق�ی�ة مش�ع�ال م�ن 
مشاعل الحریة والحق الف مبروك لرئی�س 
تحریرھا وأسرة تحری�رھ�ا ع�ل�ى م�واص�ل�ة 
العطاء وكل عام وصحیفتنا العراقیة 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
****** 

إل��ى ج��ری��دة ال��ع��راق��ی��ة ال��غ��راء ورئ��ی��س 
 تحریرھا وكادرھا المحترمون

لقد أضحت جریدة العراقیة جزءاً ال ی�ت�ج�زأ 
من حیاة الجالیة ال�ع�راق�ی�ة ب�ك�ل ط�وائ�ف�ھ�ا 
وأعراقھا في أس�ت�رال�ی�ا وأص�ب�ح�ت زادھ�م 
وزوادھم بھا یمی�زون ال�ح�ق م�ن الس�راب 
وعلیھا یعتمدون في إس�ت�ن�ط�اق ال�واق�ع�ی�ة 

والصواب وعلى مائدة وطنیتھا وع�راق�ت�ھ�ا 
یجتمع األھ�ل واألح�ب�اب. أس�أل هللا ال�ع�ل�ي 
القدیر أن ی�دی�م�ھ�ا م�ع�ی�ن�اً ال ی�ن�ض�ب م�ن 
ال��ع��ط��اء ون��ج��م��اً ی��ع��ل��و خ��ب��اب الس��م��اء 
وسلسبیالً لطالبي الحق وال�ع�الء وم�ت�م�ن�ی�اً 

 لھا مزیداً من التقدم والنماء. 
 

 لم یذكر اسمھ
******* 

 
االس��ت��اذ م��وف��ق س��اوة رئ��ی��س ال��ت��ح��ری��ر 

 المحترم
بمناسبةالع�ی�د ال�خ�ام�س ل�م�ی�الد ج�ری�دت�ن�ا 
الحبوبة "العراقیة" اھنئكم جمیعا ونھنىء 
كل العراقیین بھذا االنجاز ال�م�ث�م�ر ع�اش�ت 
ایادیكم ومباركة جھودكم ارج�و نش�ر ھ�ذه 

 االسطر بالمناسبة 
    

 أخوكم الباحث: مكي كشكول/ سیدني
******* 

 
 العراقیة األم الحنون

مبروك لك ولنا جمیعا میالدك الخامس ل�ق�د 
كنت خ�الل س�ن�ی�ن�ك ال�م�اض�ی�ة رائ�ع�ة ف�ي 
عطائك كاالم الحنون على بناتھ�ا واب�ن�ائ�ھ�ا 
دون تفریق بین واحد وآخر لقد اح�ت�ض�ن�ت 
الكل بین أذرعك دون ملل والكلل ل�ق�د ب�ث�و 
لك ھمومھم فاصغیت دون رد وصرخو ب�ك 
دون تمرد ومسحت الدموع من كل خد ول�م 
تنس أحد  المسلم والم�س�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 أحبك ای�ت�ھ�ا االم 

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

الدین) الرجل والمرأة والطفل كل واح�د ل�ھ 
حصتھ عندك لق�د ك�ن�ت ح�ق�ا االم ال�ح�ن�ون 
( أسم على مسمى: العراقیة) وخیر جل�ی�س 
ل�م�ح�ب��ی�ك ف��ال�ع�م��ر ال�ط�وی��ل ل�ك وال�ن�ج��اح 

 والسؤدد
 

 د.ماجد سعید                        
 مستشار كیمیاوي/ الطب النووي/ سیدني

*********** 
 مشاعري كلمات  وكلمتي أَملي 

الى الحبیبة التي واعدت�ھ�ا ی�وم األرب�ع�اء   
ف�م�ا أخ�لَ��فَ�ْت .. وط��ن�ي یَ�ُم��رُّ ع��ب�ر دروب 
�ل  الحریر .. وطني نفض ال�ت�راب .. ف�تَ�َش�كَّ
�رت ف�ی�ة ح�واج�ز  وجھاً في صحیفة ..تَ�َك�سَّ
القلم و ھندسة العبارة ..وط�ن�ي ..غ�رب�ت�ي، 
ضیاعي ..تََجمَّع في صحیفة بمناسبھ  ع�ی�د 
میالد صحیفتنا العراقیة  ال�غ�ّراء .. أت�ق�دم 
بالشكر الج�زی�ل ال�ى ك�ل الس�اھ�ری�ن ع�ل�ى 
ت�ق��دی��م ھ�ذا ال��خ��ی�ر.. ال��م��َوف�ق وال��م��ب��ارك 
بمشیئة هللا تعالى، حیث وضعوا بین أیدی�ن�ا 
ج��ھ��ودھ��م ال��م��ت��واص��ل��ة ول��ع��دة س��ن��وات.. 
بسخاء  وكَرم ...محبتي الیكم أیھ�ا األس�ت�اذ 
الغالي موفق ساوا واسرة تحریرھا.. وأشد 
على یدیك  مباركاً إیناع جھودك و ح�دی�ق�ة 

 أملك الطیبة 
 
 

 وائل مھدي محمد / 
 كاتب عراقي في "العراقیة"/ سیدني

 أر ا"ا ااما " ، 
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 كل عام وانتم في عطاء مستمر

االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��وف��ق س��اوا 

 المحترم

 

بكل الحب واالحترام اتقدم لكم وم�ن 

خ��الل��ك��م ل��ھ��ی��أة ت��ح��ری��ر ج��ری��دت��ن��ا 

العراقیة لمناسبة ای�ق�ادھ�ا الش�م�ع�ة 

السادسة عشر من عملھا المتواصل 

 ال��دؤوب وف��ي اص��ع��ب ال��ظ��روف

إلیص�ال ال��ك�ل�م��ة ال��ح�رة وال��م�وق��ف 

للطائفیة ومتابعتھ�ا   الشجاع، ونبذھا

لألحداث اول بأول داخل الوط�ن االم 

ومساندتھ�ا ل�ل�ح�رك�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة 

الشعب�ی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي ان�ت�ف�اض�ة 

 .تشرین البطلة

... ل�ك�م م�ع ك�ل ال�ح�ب  باقات ورود

وأن تستمر تلك الشمع�ة الس�رم�دی�ة 

 مدى العمر

 

 سفانة الفارس

منظمات المجتمع   ناشطة في

 استرالیا/ المدني

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

 

 ست عشرة شمعة وباقة زھور

بمناسبة اضفاء شمع�ن�ھ�ا الس�ادس�ة 

عشر اتقدم لكم بأحر وأجمل التھاني 

والتبریك�ات ل�ھ�ذا الص�رح ال�ث�ق�اف�ي 

النتویري االحداثوي جریدة (لعراقیة 

األسترال�ی�ة) ال�غ�راء ب�أس�م�ى آی�ات 

الحب والوفاء لك�م، ول�ك�ل الش�رف�اء 

ف�ي ال�ع��ال�م ال�ذی��ن ی�ب�ذل��ون ال�غ�ال��ي 

والنفیس من اجل اعالء كلمة الحق، 

وینش�رون ال�ك�ل�م�ات ورودا وب�ی�ان�ا 

لتنویر واض�اءة ال�ع�ال�م ب�إش�ع�اع�ھ�ا 

اإلنس��ان��ي واالج��ت��م��اع��ي ل��ك��اف��ة 

مجتمعات الكرة األرضیة، من خ�الل 

النشر الجمیل والمتابعة ال�م�س�ت�م�رة 

واالھتمام بنت�اج ال�م�ث�ق�ف ال�ع�راق�ي 

 والعربي.

 

وال ننسى الدور الكب�ی�ر ال�ذي ل�ع�ب�ھ 

الكادر في بیان دور الم�رأة وال�دف�اع 

عن حقوقھا ومنجزھا ال�ث�ق�اف�ي ف�ي 

العراق، كما وضعت نصب ع�ی�ن�ی�ھ�ا 

كل تمایز طبقي او طائفي او عرقي، 

واتخذت من اھدافھ�ا س�م�و ال�ك�ل�م�ة 

والمقالة في م�واص�ل�ة ال�دع�وة إل�ى 

التحضر ونب�ذ ك�ل م�ا ھ�و ی�ن�م إل�ى 

عبودی�ة ال�ف�رد واس�ت�غ�الل�ھ وس�ل�ب 

 حریتھ.

 

وال��ی��وم وب��ف��ض��ل ج��ھ��ود االدارة 

والكادر المكافح ت�م اض�اف�ة ش�م�ع�ة 

متقدة لعام جدی�د ن�ت�م�ن�ى ان ی�ك�ون 

افض�ل ف�ي ان�ارة الش�ع�ور ال�وط�ن�ي 

لبلدنا الحبیب الع�راق وم�ح�ارب ك�ل 

ما ھو فاسد یؤثر ف�ي س�ی�ر ع�ج�ل�ة 

 التقدم واالزدھار فیھ.

 

تحیة كبیرة لألستاذ الدك�ت�ور م�وف�ق 

ساوا رئیس تحریر الصحیفة األدیب 

القدیر الذي تبن�ى اب�داع�ات ال�ك�ت�اب 

والفنانیین والعلماء العرب، وت�ح�ی�ة 

ألس�رة ال�ت�ح�ری�ر ال�م�وق�ری�ن، وف��ي 

الختام تقول كل عام وانتم بألف خیر 

تزدھرون خلف الكوال�ی�س ش�م�وع�اً 

ومص��اب��ی��ح إلض��اءة ال��ط��ری��ق أم��ام 

 كتاب العراقیة بكل فخر واعتزاز.

 

 

  الروائي والفنان التشكیلي

 عبدالرضا صالح محمد
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كل یوم وكل اسبوع وكل شھر وكل 

 " العراقیة االسترالیة" سنة و

    بألف خیر

  

بكثیر من الفخر واالعت�زاز وب�ك�ث�ی�ر 

 "من الحب یسعدني أن أھنئ جری�دة

ب��ع��ی��دھ��ا   ال��ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة"

السعی�د.. ھ�ذا ال�ع�ی�د ال�ذي ھ�و ف�ي 

الحقی�ق�ة ع�ی�دی�ن,ع�ی�د خ�ت�م الس�ن�ة 

ال�خ��امس��ة عش��ر م�رت م��ن خ��الل��ھ 

سنوات من العطاء الالم�ت�ن�اھ�ي م�ن 

األدب وال��ف��ن والش��ع��ر وال��م��س��رح 

اخ�ت�زل   واالقتصاد والسیاسة, ع�ی�د

م�ل�ح�م�ة م��ن ال�ج�ھ�د وال�م�ك�اب�دة و 

الحرص من أجل أن تواصل الجریدة 

وعید افتتاح الس�ن�ة   الصدور والنشر

الس��ادس��ة عش��ر ال��ت��ي ت��ق��ت��ح��م��ھ��ا 

برئاسة الدكتور موفق ساوا  الجریدة

وباقي الفریق العامل معھ بكثیر م�ن 

االصرار والجھد واالمل ألج�ل ن�ت�اج 

صحفي متمیز ومتنوع یحدوه االم�ل 

ن��ح���و فض���اءات أخ��رى ل���ل��ن���ش���ر 

م��ت�ف�ائ�ل ل�ع�وال��م   وت�ط�ل�ع  وال�ت�وزی�ع

أخ��رى م��ن ال��ك��ت��اب��ة الص��ح��ف��ی��ة و 

 . االدبیة و الفنیة

 

لقد برھنت الجریدة وبم�رور ال�وق�ت 

وم��ع ب��زوغ ك��ل ع��دد ج��دی��د ع��ل��ى 

التزامھا بالھم الوطني وع�ب�رت ف�ي 

كل حین عن ھواجس السیاسة ل�دى 

االوطان العربیة واص�ط�ف�ت ل�ج�ان�ب 

مطالب وتطلعات ھاتھ الشعوب نح�و 

حیاة افض�ل ن�ح�و ك�ث�ی�ر م�ن ال�ع�دل 

والكرامة الوطنیة وال�ع�ی�ش ال�ك�ری�م 

 الذي تستحقھ.

ك��م��ا دأب��ت ال��ج��ری��دة ع��ل��ى نش��ر 

ال��م��ح��اوالت االدب��ی��ة والش��ع��ری��ة 

وال�م�س��رح�ی�ة فس�اھ�م��ت ب�ذل��ك ف��ي 

التعریف بكثیر من األقالم الم�ت�م�ی�زة 

للقارئ ال�ع�رب�ي. ن�أم�ل وب�م�ن�اس�ب�ة 

ھذین العیدین أن ت�م�ض�ي ال�ج�ری�دة 

العراقیة االسترالیة ق�دم�ا ف�ي اث�راء 

الساحة االدبی�ة وف�ي ت�ب�ن�ي قض�ای�ا 

الوطنیة وحق الش�ع�وب ف�ي ت�ق�ری�ر 

مصیرھا بعیدا عن دیكاتوریة الداخل 

 . وبعیدا عن امالءات الخارج

 

یسعدني بھذه ال�م�ن�اس�ب�ة وأن�ا اح�د 

المنضوین لفریق كتابكم وصحافییكم 

ومحللیكم وادباءكم ومسرحیی�ك�م أن 

أح��ي ف��ی��ك��م روح ال��ع��ط��اء وح��الوة 

وآم��ل ان ت��واص��ل   ال��ع��م��ل م��ع��ك��م

الجریدة في تمثیل الص�وت ال�ع�رب�ي 

خارج البالد وداخل البالد وآم�ل ف�ي 

نفس الوقت أن تتوفر ال�ف�رص�ة ك�ي 

نلتقي معكم ف�ي م�ك�ان و زم�ان م�ا 

حتى نحتفل وایاكم بھ�ذا ال�ع�ی�د الن�ھ 

ل��ال��س��ف ی��أت��ي م��رة واح��دة ف��ي 

 "كما تقول االغنیة الروسیة  السنة

لالسف ان عی�د ال�م�ی�الد ی�أت�ي م�رة 

 " واحدة في السنة

 

  عبد الحمید الصغیر من تونس 
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في ھذا الیوم العظ�ی�م واإلس�ت�ث�ن�ائ�ي 

وب��م��ن��اس��ب��ة 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  الُمناضلة

ل��ك��م أس��م��ى آی��ات ال��ود وال��ح��ب 

واإلحترام لّما قدم�ت�م�وه ط�وال ھ�ذه 

الملیئة بأل�م ال�غ�رب�ة ك�م�ا   السنوات

اإلبداع، نحن ُكلنا فخر بھذا الص�رح 

العظیم الذي یروي عطش كل م�ب�دع 

والذي الیعرف التحیز وال اإلقص�اء، 

كل من بذل ن�ق�ط�ة ع�رق ف�ي   نشكر

سب�ی�ل أدزھ�ار ال�ث�ق�اف�ة وال�م�ع�رف�ة 

نشكر كل من سھ�ر ال�ل�ی�ال�ي وغ�ن�ى 

 للحب للسالم ،

نش��ك��ر ك��ل م��ن ق��دم ل��ن��ا م��ق��االً ... 

 .نقداً.... قصیدةً .... أو خبراً 

 كل الحروف التسع مقامكم الرفیّع

شكراً.... ألنكم ملئتم ق�ل�وب�ن�ا ب�ھ�ج�ة 

  واشراق

ش��ك��راً....أس��رة ال��ت��ح��ری��ر وش��ك��را 

للمناضل ال�م�خ�رج ال�ع�راق�ي م�وف�ق 

 ساوا

كنت كالنسیم على مح�یّ�ا ال�ھ�ائ�م�ی�ن 

 بالمعرفة والثقافة واألدب

تھانینا وألف ألف مب�ارك وك�ل ع�ام 

وال��ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة واس��رت��ھ��ا 

 .بألف خیر وابداع الكریمة
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