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"انطولوجيا الشعر الكردي ".. تجوال في مساحة الشعر الكردي على مدى قرن 

 – العام  املركز   – الكرد  االدباء  احتاد  عن 
)انطولوجيا   بعنوان  �ضخم   كتاب   �ضدر 
هيمداد  الدكتور   ملوؤلفه     ) الكردي  ال�ضعر 
القطع   من  ويقع يف 500  �ضفحة    ، ح�ضني 

الكبرية .
الكرد  لل�ضعراء  �ضامال  م�ضحا  الكتاب  يتناول 
اليوم  وحتى  املا�ضي  القرن  بدايات  منذ 
واملعا�رصين  الرواد  جيل  م�ضتعر�ضا   ،
وال�ضباب ، واعطاء ملحة �رصيعة مع ما متوفر  
من معلومات عن كل �ضاعر، اىل جانب ن�رص 
وهي    . �ضاعر  لكل  للعربية  مرتجمة  ق�ضيدة 
لقراء  الكرد  بال�ضعراء  للتعرف  مهمة  خطوة 
العربية الذين يعرفون بع�ض اال�ضماء الالمعة 
وٌكوالله  خاين  واحمد  �ضريكوبيك�ض  مثل 
نوري وُكزال احمد  وح�ضن �ضليفاين وغريهم 
. اما معظم اال�ضماء الواردة يف االنطولوجيا 
عدم  ب�ضبب  رمبا   ، معروفة  غري  تكون  تكاد 
الرتجمة  او  العربية  الثقافة  مع  االختالط  

لهذه اللغة .
�ضاعرا   120 من  اكرث  تقدمي  الكتاب  ت�ضمن 
 ، كله  املا�ضي  القرن  مدى  على  و�ضاعرة 
ابرز  .19من  الـ  القرن   من  اخرى  و�ضنوات 
هاوزين  ال�ضعراء  هيمداد  املوؤلف  تناوله  ما 
ح�ضني  واوات  �ضالح  وارام  وهيمن  �ضليوة 
وبدرخان   هاجاين  وا�ضماعيل  خاين  واحمد 
وجكرخوين  برزجني  وبرهان  ال�ضندي 
�ضعيد   وحمة  �ضليفاين  وح�ضن  غمبار  وجمال 
ح�ضن وخريو اجلاف ودل�ضاد يو�ضف ودل�ضاد 
و�ضريكوبيك�ض  برو�ض   اهلل  و�ضعد  اهلل  عبد 
وعارف حيتو وعبد اهلل  طاهر برزجني وعبد 
اهلل  ُكوران وعبد اهلل عبا�ض وفرهاد  بريبال 
احمد  وكزال  د�ضتي  وكرمي  �ضامان  وفريدون 
ولقمان  هملت  ولطيف  نوري   وٌكوالله  
حممود وحممد البدري وموؤيد الطيب وهافال 

فندي وغريهم .
الكرد حول  االدباء  وقد جاء يف كلمة احتاد 
الكتاب ان الطرفني الكرد والعرب حمقان يف 
الثقايف ،فالكرد يقولون ان  نظرتهم للتبادل 
والعرب   الكردي  باالأدب  يهتمون  ال  العرب 
لالأدب  العربية   الرتجمة  هي  اين  يقولون 
هذا  ياأتي  هنا  من   .. به  نهتم  حتى  الكردي 
ال�ضيما   ، الكردية  ب�ضعراء  للتعرف  الكتاب 
االدبي   الف�ضاء   يف  اال�ضد  ح�ضة  لل�ضعر  ان  
هذا  وبعد   . والعربي  الكردي  ال�ضعبني  لكال 
م�رصوع  هناك  �ضيكون  االحتاد  يذكر  الكتاب 
اخر يف الق�ضة واخر للم�رصح للتعريف بهذين 

املجالني االبداعيني .
كما  بال�ضعر  بداأ  الكردي  االدب  ان  ويعتقد 
ال�ضعر،  االخرى الن  ال�ضعوب  اداب  مع  احلال 
بحكم ب�ضاطة احلياة، كان قادرا على التعبري 
عن الواقع – كما ان ال�ضعر بحكم توافره على 
املو�ضيقى �ضهل احلفظ والنقل �ضفاهيا . على 
واحبار  وقت  اىل  يحتاج  الذي  النرث  عك�ض 
 .. املادة  طول  ب�ضبب  طباعة  وادوات  وورق 
كما انها ال تتوافر على العاطفة واملو�ضيقى 

واخليال كما ال�ضعر  .
ال�ضعرية  الن�ضو�ض  اقدم  ان  الكتاب  ويذكر 
الهمداين  طاهر  بابا  رباعية  هي  الكردية 
التي عا�ض يف القرن الرابع الهجري . وي�ضكك 
كان  باعتباره  الهمداين  كوردية  يف  البع�ض 
يكتب باللغة ) اللرية ( وهي لي�ضت  لغة كردية 
باللهجة   الكرد كتبوا  الكثري من  ان  ويعتقد   .

ال�ضائدة يف االمارة  التي يعي�ضون فيها لعدم  
كتبوا  فتجدهم   ، بهم  خا�ض  كيان  وجود  
باللرية  والٌكورانية  والٌكرماجنية  ال�ضمالية 

واجلنوبية .
ي�ضري    - االوىل  العاملية  احلرب  نهاية  بعد 
اىل   اجته  الكردي  ال�ضعر  ان  اىل    - املوؤلف 
التجديد  نحو  حثيثة  بخطوات  و�ضار  التغيري 
 . احلديث  الرتكي  االدب  درا�ضة  طريق  عن 
اول  )ان  ر�ضول  م�ضطفى  الدين  عز  ويذكر 
الكردي  ال�ضعر  الوزن والقافية يف  جتديد يف 
الن�ضيد  يف  ظهر  العاملية  اىل  به  والو�ضول 
اخرون  جمددون  ظهر  كذلك   .  ) الكوردي 
نفو�ض  بك  الرحمن  وعبد  مرد  بريه  منهم"  
وعبد  جنيب  ور�ضيد   وكوران  نوري  وال�ضيخ 
لفرتة  تلك   ٌكوران يف  نوري" ويقول  الواحد 
ظهر يف االدب الرتكي  مدار�ض جديدة  وكانوا 

ومن   ) االتي  الغجر  ادباء   ( عليهم   يطلقون 
هوؤالء توفيق فكرت وجالل �ضاهر، باالإ�ضافة  
جداً  متاأثرين  كنا  وقد  حامد   احلق  عبد  اىل 

بهوؤالء .
اكرث  كان  نوري  ال�ضيخ  ان  كوران  وي�ضيف 
االدباء الكرد ن�رصا من غريه كما ان ا�ضعاره 
ناحية  من  الكردي  االدب  عموم  يف  اثرت 

وحدة املو�ضوع وتبديل القوايف .
العاملية  احلرب  بعد  الثقايف  اجلانب  ويف 
االدبية  احلياة  اثروا  �ضعراء  ظهر  االوىل 
ال�ضاعر  ابرزهم  وكان  خ�ضو�ضا  وال�ضعرية 
الرتاث  احياء  يف  ا�ضهم  الذي  مريد  بريه 
والعبارات  الريف  لغة  وتوظيف  الكردي 
يعترب مريد  لذا   . الكردي  ال�ضعر  الب�ضيطة يف 

من املجددين يف ال�ضعر الكردي .
على  تفوق  فقد  ٌكوران  اهلل  عبد  ال�ضاعر  اما 

جتربة  يف  القمة  وا�ضبح   ، اقرانه  جميع 
تفوقه  وياأتي   ، الكردي  ال�ضعر  يف  التجديد 
الكردية   غري  اخرى  للغات  معرفته  ب�ضبب 
مثل االنكليزية والعربية والرتكية والفار�ضية 
مما اغنت جتربته و�ضاعده على االطالع على 

اداآب االخرين .
الكردي  ال�ضعر  الفارق بني  وي�ضري كوران اىل 
الكردي  ال�ضعر  اكرث  ان  هو  واجلديد  القدمي 
اعتمد على الوزن القومي ) الهجاء( لكن وزن 
�ضكل  ان  كذلك    . عرو�ضا  كان  القدمي  ال�ضعر 
ال�ضعر القدمي كان غزال  ، و خما�ضيا ، ورباعيا 
، وتركيب بند ،وترجيع  بند . اما �ضكل ال�ضعر 
اجلديد فهو غنائيا  من خالل  مقطع  مقيد او 
طويل يتاألف  من عدد من البنود  ذات البيتني 
او الثالثة واالأربعة الخ  ب�رصط  اال يقل  قافية  
هذه  البنود عن بيتني . يف ال�ضعر توجد �ضورة 
يف  ال�ضورة  هذه  مثل  توجد  ال  دراماتيكية 
وال�ضعر  امللحمة  �ضكل  ان  حيث  القدمي  ال�ضعر 

الدرامي عند الكرد قدميا وحديثا مت�ضابهة .
من  اخذ  هيمداد  د.  املوؤلف  ان  قلنا  وكما 
 .. م�ضريته  يف  االبرز  تعد  ق�ضيدة  �ضاعر  كل 
اخذ  بيك�ض  �ضريكوه  الراحل  املجدد  فال�ضاعر 
ازاد  للعربية   وترجمها    ) ر�ضم   ( ق�ضيدة 

برزجني  ويقول  مطلعها :ـ

ال املوجة  فقد  ر�ضمت اخلرير  
ال اجلبل  ر�ضمت هيبة اجلبل   
ال الطفل  ابت�ضامة  الطفل   
ال اخلبز  بكاء اخلبز    

ال احلجر  �رصاخ احلجر   
ر�ضمت  حب حبيبتي 

ولي�ض  حبيبتي 
ومن ال�ضاعرة كزال احمد اخذ ق�ضيدة فنجان 
ويقول  الوجاك  برتجمتها  قام  معه  قهوة 

مطلعها :ـ
هو ، رجل  من العيون  ، 

ولكن 
اليرى املوقد 

الذي اوقده يف وجودي 
وال ينب�ض ببنت �ضفة 

�ضخ�ض من التاأمل 
 ولكن عجبا 

يف غمرة ولهي 
الزال واعيا 

وال يئن 

قراءة ـ قحطان جاسم جواد

الشاعر مصطفى جمال الديناإلبداع العراقيربيع الحياةكلمات
الثقافة  الت�ضكيلية ندى ع�ضكر مبعر�ض �ضخ�ضي بدعوة من وزارة  الفنانة  �ضاركت 
يف كرد�ضتان على هام�ض املهرجان االأدبي القطري الذي تقيمه وزارة الرتبية، على 

قاعة املتحف الوطني يف ال�ضليمانية بعنوان )�ضظايا الكلمات(.
تاألق اأ�ضم الفنانة ندى ع�ضكر خالل م�ضاركاتها الكثرية يف معار�ض الر�ضم واخلزف 
اإن هذه الفنانة حاولت ابتكار ذاتها  التي تقام داخل العراق وخارجه واملهم جداً 
االإبداعية واالنتباه لقيم املواد اخلام التي تتعامل معها �ضواء اأكانت األوانًا اأم طينًا. 
حاالته  كل  يف  االإن�ضان  مو�ضوع  يــربز  ع�ضكر  نــدى  الفنانة  اعمال  خــالل  ومــن 
وحركاته املعربة، لكن مو�ضوعها املف�ضل هو املراأة العراقية وم�ضكالتها يف هذا 

الزمن الع�ضري.

اأقامت دائرة الفنون الت�ضكيلية بوزارة الثقافة وبالتعاون مع موؤ�ض�ضة هواج�ض 
للثقافة والفنون، املعر�ض الت�ضكيلي عن واقعة الطف بعنوان )ال�ضهادة ربيع 
احلياة(، على قاعة مركز الوزارة. وافتتح املعر�ض ع�ضو جمل�ض النواب حيدر 
مطلك الكعبي برفقة مدير عام دائرة الفنون الت�ضكيلية الدكتور �ضفيق املهدي.  
وقال املهدي: اإن املعر�ض جت�ضيد حلدث تاريخي وواقعة باتت معروفة للجميع 
وهي واقعة الطف والتي تعني ال�ضهادة، التي قدم فيها االإمام احل�ضني عليه 
ال�ضالم الت�ضحيات من اجل كلمة احلق واحلرية. واأ�ضاف املهدي: اللوحات يف 
املعر�ض تعرب على اأمرين، الواقعية ذو اخلطاب املبا�رص، والرمزية يف حلظة 

من الواقعة، ويف احلث على البطولة، واخلري وال�رص. 

الثانية  بن�ضختها  الثقافة  وزارة  اأطلقتها  التي  العراقي  االإبداع  جائزة  تعد 
للعام احلايل 2016 ان�ضافًا للمبدع العراقي، ويرى �ضعراء اإن اجلائزة تفتح 
م�ضاحة للمناف�ضة املنطقية عرب ا�ضتك�ضافات وا�ضتنتاجات تقوم بها اجلهة 

الراعية للجائزة واجلهة املكلفة بدرا�ضة وتقييم املنتج االإبداعي.
وقال ال�ضاعر عدنان الف�ضلي: اأن خطوة وزارة الثقافة بتاأ�ضي�ض هذه اجلائزة 
تعد  العراقي،  االإبــداع  األوان  من  كثري  على  الثانية  دورتها  يف  وانفتاحها 
مهمة جداً، حيث اأنها وبعد مراعاة ال�ضفافية والنزاهة من قبل جلان التحكيم 
�ضتكون منفذ الإن�ضاف للمبدع العراقي، برغم اإن اجلوائز ال ميكنها اأن تكون 

مقيا�ضًا ملنظومة الوعي اأو للمنجز االإبداعي الكلي ".

�ضارك ق�رص الثقافة والفنون يف الب�رصة، التابع لدائرة العالقات الثقافية 
م�ضطفى  الراحل  لل�ضاعر  اال�ضتذكارية  اجلل�ضة  يف  الثقافة،  بوزارة  العامة 
جمال الدين التي اأقامتها رابطة م�ضطفى جمال الدين مبقرها يف حمافظة 

الب�رصة مبنا�ضبة الذكرى الع�رصين لرحيله.
واإعالميون  وفنانون  اأدبــاء  اأحيائها  يف  و�ضارك  ح�رصها  التي  اجلل�ضة 
بق�ضاء  الدين  جمال  ال�ضاعر  راأ�ــض  م�ضقط  من  و�ضيوف  واأكــادميــيــون 
والكلمات  الق�ضائد  من  العديد  ت�ضمنت  قار،  ذي  مبحافظة  ال�ضيوخ  �ضوق 
قريته  يف  ال�ضاعر  عن  ذكريات  و�رصد  الراحل،  ال�ضاعر  بحق  واملداخالت 

وعالقاته االجتماعية و�ضاعريته منذ نعومة اأظفاره وتفوقه ال�ضعري.

استذكارجائزةالشهادةشظايا

قراءة في كتاب

تقدم رواية ” طائر اأزرق نادر يحلق معي” 
فا�ضل حكاية حب  يو�ضف  املغربي  للكاتب 
مع  الرواية  تبداأ  وعزيز..  زينة  بني  ملتهبة 
زينة التي ت�رصد االأحداث من وجهة نظرها 
 ”  : قائلة   ،1990 عام  يف  لل�رصد  موؤرخة 
والرجل الذي ال اأعرف كما لو اأراد اأن يقول 
ال�ضيء. مازلت حلد  اأجهل هذا  يل �ضيئا واأنا 
االأ�ضياء  من  الكثري  اأجهل  اأن  اأف�ضل  ال�ضاعة 

التي تدور يف روؤو�ض الرجال”.
لعزيز،  ع�ضقها  وق�ضة  ق�ضتها،  زينة  تروي 
البائ�ض وحياتها و�ضط  وتك�ضف عن عاملها 
و�ضع عائلي متفكك، وانتهائها مت�رصدة يف 
زينة  ل�رصد  الواحد  الف�ضل  و�ضمن  البارات. 
متفرقة  عناوين  ي�ضع  اأن  الكاتب  يختار 
اأنا من جديد  ” ها  ” نلعب الداما” و   : مثل 
باكرا هذا  ” بداأت حترياتي  الطريق” و  يف 
ال�ضباح” و ” كلما قلت هناك اأ�ضياء اأخرى”.
حكايته،  عزيز  ي�رصد  الثاين،  الف�ضل  ويف 
عامل  عن  خمتلفة  عوامل  تفا�ضيل  ويقدم 
خا�ضة  ال�ضيا�ضة،  غمار  يف  يخو�ض  زينة، 
على  اطالع  على  جتعله  كطيار  مهنته  اأن 
اأمور كثرية، يقول يف ف�ضل حتت عنوان : ” 
مات  كلما  تفعل  ظلت  البومة” “كما  نعقت 
كما  ندفنه  لبنغازي  قلت  امل�ضاجني.  اأحد 
بنغازي  مني  امل�ضلمون…اأي�ضخر  يدفن 
بالليل..ما  املوتى  يخرج  هل  ي�ضاألني  وهو 
مغلقتان.  اأم  مفتوحتان  عيناي  هل  دريت 
وعقلي  مغلقتان.  اأنهما  يل  يقول  ج�ضدي 
ب�ضكل  عزيز  م�ضري  ينتهي  العك�ض.  يقول 
اأم  ميتا  كان  اإن  القارئ  يعرف  فال  جمهول 
حيا، وهذه النهاية الغام�ضة التي اختارها 
الكاتب بدت اأكرث تنا�ضبا مل�ضمون االأحداث 

واحلبكة.
اأزرق نادر  ” طائر  اأن رواية  اجلدير بالذكر 
الق�ضرية  القائمة  اإىل  و�ضلت   ” معي  يحلق 
�ضدرت  وقد   2014 عام  البوكر  جائزة  يف 
�ضفحة   330 يف  اللبنانية  االآداب  دار  عن 
من احلجم املتو�ضط . وموؤلف الرواية يو�ضف 
و�ضيناري�ضت  وم�رصحي  روائي  هو  فا�ضل 
على   ” ح�ضي�ض   ” روايته  حازت   . مغربي 
جائزة االأطل�ض الكبري . و�ضدرت له عن دار 
االآدامبن قبل رواية ” قط اأبي�ض جميل ي�ضري 

معي ” .

اقتباس 

حتت درع الالمباالة ميكن دائمًا العثور 
على ُجرٍح مفتوٍح وعميق.. 

هرني ميلر

الى اللص الذي سرق حقيبتي
يا لفرحتكم ويا خليبته

هذه املدينة
منبع اآخر حلياة متحجرة

مل اأبتعد كثريا ًاإذن...
م�ضّب اخر لل�ضفاه 

املرتع�ضة
وللقلوب التي ترتاد 

بيوتها مبكرا
ذلك الل�ض الذي �رصق 

مذكراتي
واألبوم �ضوري النادرة

�ضيلعنني كثريا
ويلعن كل من حتمل 

حقيبة يد اأنيقة
�ضيحظى

بق�ضائد _ال ت�رص
عنك حني تركتْني

عّني حني 

تركٌته
عن اإبنتي الوحيدة البعيدة

عن وحدتي
وعن عراٍقٍ  ال يفهمه حتما

�ضيح�ضدك مفّكرا
لو اأحبتني اإحداهن هكذا 

ملا �رصقُت حقائب الن�ضاء 
اأبداً

لقد �رصقني الل�ض حقا
من جبال كلمات اأثقلتني 

َعْقدا
وانقذكم من ا�ضطراركم

النظر ايل
كل ليلة

او اال�ضتماع ِ لتقريعي 
اجلاّد

واأنتم م�ضتمرون يف 
�ضوركم

ايها امل�ضاكني
�ضيدفنكم اأحياًء على 

عجٍل..
او يحرقكم ب�ضمري بارد

يف اأح�ضن االحوال 
�ضيبعرثكم كالذباب 

داخل حاوية
قد ميزّقكم اإربا قبل ان 

ي�ضحب عليكم_ �ضيفون_ 
احلّمام!

يا خليبته بغنيمته!
و يا لفرحتكم

اأنتم املالحقون 
باالإعدام طويال مع 

وقف التنفيذ
�ضتدفنون اخريا...

�ضتختفون!
كواللة نوري/العراق 

ثقافة 

"الجدران ليست لثارات العشائر"

خمسة أعمال مزجت بين الشعر وفن الغرافيتي لالحتجاج والتوعية 

 فريد أيار أمينا عاما التحاد وكاالت األنباء العربية

 املاّر قرب مدخل حي ال�ضالم )الطوبجي( بجانب 
علي  لل�ضاعر  املقطع  هذا  يقراأ  بغداد،  يف  الكرخ 
يف  النائم  ال�ضورة..  يف  الواقف  ابن  "اأنا  احلمزة: 
ذاكرة  يف  الذائب  قلبي..  يف  اجلال�ض  االأر�ض.. 
اجلدار  على  الغرافيتي  فن  من  عمل  يف  الوطن"، 
اللقاء،  �ضاحة  اإىل  املوؤدي  ال�ضارع  الذي يقع و�ضط 
وهو من �ضمن اأعمال ا�ضتملت على مقاطع �ضعرية 
ور�ضمة خا�ضة بهدف احتجاجي، قدمت يف فعالية 
"اجلدران  بعنوان  نظمت  التي  العراقي  ال�ضعر  بيت 

لي�ضت لثارات الع�ضائر".
الكرخ عند مدخل حّي  الفعالية من جانب  بداأت    
ال�ضاعر  مقطع  بتنفيذ  عدن(  �ضاحة  )جهة  احلرّية 
)الطوبجي(  ال�ضالم  حّي  اإىل  ثم  خلف،  �ضفاء 
اأعاله،  املذكور  احلمزة  علي  ال�ضاعر  مقطع  بر�ضم 
االأعمال  بر�ضم  العمل  فريق  ا�ضتمر  الر�ضافة  ويف 
يحيط  الذي  احلائط  من  ابتداء  الثاين،  اليوم  يف 
لل�ضاعرة  مقطع  مع  هناك  الدويل،  ال�ضعب  مبلعب 
قرب  الزعفرانية  حّي  مدخل  اإىل  ثّم  اأحمد،  كزال 
)حيث  اجلديدة  بغداد  حي  اإىل  املوؤّدي  اجل�رص 

ختام  كان  واأخرياً  كرمي(،  فوزي  ال�ضاعر  مقطع 
الفعالية عند مدخل �ضارع فل�ضطني )جهة اجلامعة 

امل�ضتن�رصية( مع مقطع ال�ضاعر �ضالح فائق.
 مل ت�ضهد بغداد اقامة فعالية مماثلة لهذا الن�ضاط، 
يف  الغرافيتي  وفن  ال�ضعر  بني  املزج  �ضعيد  على 
عمل واحد، وال على �ضعيد تقدميه يف مكان عام، 
الع�ضائرية  الثارات  لرف�ض  من�ضة  ال�ضعر  ليكون 
با�ضم  اجلدران  على  املكتوبة  التهديد  وعبارات 

الع�ضائر مثل "مطلوب دم" وغريها. 
ال�ضعر  بيت  رئي�ض  من  فتاألف  العمل  فريق  اأما   
اأطلق الفكرة، والفنان  ال�ضاعر ح�ضام ال�رصاي الذي 
والفنانني  االأعمال،  م�ضمم  زاير  ريا�ض  حممد 
االأعمال  نفذا  اللذين  وحيد  وحممد  خالد  حممد 
الغرافيتي، وامل�ضمم ح�ضام فالح  اخلم�ضة من فن 
اخلا�ض  التعريفي  االإنفوغرافيك  �ضاحب  اخلطاط 

بالفعالية.
 حظيت الفعالية مبتابعة اعالمية واإ�ضادة وا�ضحة 
البع�ض  وعدها  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  يف 
نحو  الثقايف  العمل  توجيه  يف  جديداً  م�ضاراً 
املجتمع وم�ضكالته، حيث املقطع ال�ضعري املر�ضوم 

بطريقة حداثية عنوان لالحتجاج والتوعية.

االنباء  وكاالت  الحتاد  العمومية  اجلمعية  جددت 
امينا  ايار  فريد  الدكتور  انتخاب  )فانا(  العربية 
الفرتة  انتهاء  بعد  تبداأ  عاما لالحتاد لفرتة مقبلة 
املطلقة،  باالأغلبية  �ضنوات  خم�ض  ملدة  احلالية 

ر�ضحته  ان  منذ  املن�ضب  هذا  ي�ضغل  ايار  وفريد 
،بح�ضور  بريوت  موؤمتر  يف   1975 عام  )واع( 
فريد  د  و  ح�ضني  وحم�ضن  الب�رصي  طه  املرحوم 
طوال  مرة  كل  يف  له  ويجدد  )واع(.  وفد  �ضمن 
االمانة  ي�ضغلون  ملن  فرتة  اطول  وهي  عاما   41
 . دولية  او  عربية  موؤ�ض�ضة  او  منظمة  الأي  العامة 

اأ�ضهم  التي  اجتماع اجلمعية  العراق عن  وقد غاب 
االحتالل  حكومة  ا�ضدرت  ان  بعد  تاأ�ضي�ضها  يف 
واع  باإلغاء  امرا   2003 عام  يف  االمريكي 
باعتبارها موؤ�ض�ضة حكومية. تهنئة خا�ضة للزميل 
وكالة  الأكرب  اعتالءه  يف  جناحه  على  ايار  فريد 

�ضحفية عربية.

بغداد - انور الصالحي

بغداد ـ خاص 


