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وأشـار الى (وجـود مـشـروع مـتـكـامل
لـلـبـنى التـحـتـيـة في الـبـصـرة بـيـنـها
مـشـروع غـاز وبـعــد إكـتـمـاله لن نـرى
بعـدهـا شـعالت الغـاز في احملـافـظات
ـصـافي لـتـحـويـلـها وحـتى شـعالت ا
ـصـفى الى شـمـعـة وبــدأنـا في ذلك 
الدورة) ,وتابع الغـضبـان ان (الهدف
من ذلك هو تقليل هـدر الغاز احملترق
ـصـاحب السـتـخـراج الـنـفط كـونـهـا ا
ثـروة وطــنـيــة اضــافـة الى حــاجـتــنـا
ـاســة لـهـذا الــغـاز لـتــولـيـد الــطـاقـة ا
الكهربائية الن الـعراق يستورد الغاز

من ايران لسد النقص).
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مـضيـفـا (نـريـد بنـاء مـشـروع مـصفى
الـفـاو االسـتـثـمـاري بـطـاقة 300 الف
) ,ونــفى الــغــضــبـان بــرمــيل يــومــيـاً
(تــخــفـــيض اســعــار الـــغــاز الــســائل

سـتخـدم بـالطـبخ والوقـود الن هذه ا
التسعيرة مدعومة من احلكومة وهي
مـقـرة من مـجــلس الـوزراء وال يـوجـد
اي حتــرك لــتـــغــيــيــرهــا  ,امــا ســبب
تخـفيض سـعر الـنفط األسـود اجملهز
عـامل االسمـنت جاء بـناءً عـلى طلب
عادن لـيشمل ذلك وزارة الصنـاعة وا

ايضا القطاع اخلاص). 
في غضون ذلك افصحت وزارة النفط
عن مــجــمــوع الـصــادرات الــنــفــطــيـة
ـتحـققـة النـهائـية لـشهر واإليرادات ا
ـتحدث ـاضي.وقال ا كانون الـثاني ا
باسـم الوزارة عـاصم جـهـاد في بـيان
ـصدرة امس إن (مجـمـوع الكـمـيات ا
ــاضي من الـــنــفط اخلــام لـــلــشـــهــر ا
بـــحــسب اإلحـــصــائـــيــة الـــنــهـــائــيــة
الـصــادرة من شـركــة تـسـويـق الـنـفط
العراقية سومـو من احلـقول النفطية

تنـفـيـذية) ,مـؤكـدا ان الوزارة (تـعـمل
حـالــيـا عـلى تــشـكــيل شـركـة وطــنـيـة

للتصفية واخرى للغاز).
مـبـيـنـا ان (الـوزارة تـبـقى رأس ادارة
النفط التي يجب ان تنشغل بالتنظيم
والـسـيــاسـات والـتــشـريع واالشـراف
وغـيـرهــا وقـطـعــا ال تـقـوم بــالـنـشـاط
الـتـجــاري وال الـتــشـغـيــلي االنـتـاجي
كونـها نـشـاطات تـؤول الى الشـركات
النفطية) ,كاشفا عن ان (الوزارة على
وشك إحـالـة مـشـروع حـقل احلـلـفـاية
 300مليون بـرميل بعد ان  حل كل

االشكاالت بشأنه).
واوضح الــغـضــبــان ان (شـركــة غـاز  
الـــبـــصــرة فـي تــنـــام ووصـــلت لـــرقم
اضي وهناك انتاجي قياسي الـعام ا
خـطط فـي مـشـروع غــاز عـكــاز وحـقل

االغر).
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ــنــاهج مــبــيــنــا ان (آلــيــة كــتـابــة ا
الدراسيـة وطبـاعتـها اصـبحت على
اسـاس جتـارة ولــيـست عـلى اسس
عـــلــمـــيـــة حـــيث اصـــبح الـــهــاجس
االسـاس هــو كـيـفــيـة تـألــيف كـتـاب
وطـــبــاعـــته فـي مــطـــبـــعــة مـــحــددة

للحصول على االموال).
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ــكــصــوصي ان (الــكــتب واضــاف ا
الدراسية يؤلف كل واحد منها اكثر
من  11مــؤلـــفــا و 11 مــدقـــقــا وكل
واحــد مـنــهم يــحـصـل عـلى ســبــعـة
ماليـــ ديــنـــار ورغم هـــذا جنــد ان
ــدقق لم يــكــتــشف ان مــقــولــة من ا
علـمني حـرفا اصـبحت له عـبدا هي
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عدَ عضو في جلنة التـربية النيابية
ـناهج تـكرار االخـطـاء في طـبـاعـة ا
الدراسـيـة أمرا مـقـصـودا في بعض
نهج االحيان بهـدف اعادة طبـاعة ا

واحلصول على ارباح اضافية.
ـكصـوصي في تـصريح وقال رعـد ا
امـس ان (هـــــنــــــاك الــــــعـــــديــــــد من
ـتـراكـمة في ـشـاكل ا الـتحـديـات وا
ــدة عـــمل وزارة الـــتـــربـــيــة خـالل ا
الـسـابـقـة وسـنـعـمل ضـمن الـلـجـنـة
عـــلى مــتـــابــعـــتــهـــا خالل الـــفــصل
ـقبل ومن بينـها قضية التشريعي ا
ــنـاهج االخـطــاء الــتي حتــدث في ا

الدراسية بشكل متكرر).
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في جـــنـــوب ووسط الـــعـــراق بــلـــغت
110مالي و245 الفاً و281 برميال
بـايــرادات بــلـغت 6 مـلــيـارات و223
مـلــيـونـا و744 الف دوالر) ,واضـاف
ـصـدرة من أن (مـجـمــوع الـكـمـيــات ا
ــصــدرة عــبـر حــقــول نــفط كــركــوك ا
جــيـهــان بــلغ مــلــيــونـ و 315ألــفـاً
و389 بـرمـيال بــايـرادات بـلـغت 130
مـلــيــونـا و 284 الـفـاً و 556دوالرا),
واوضح جهـاد ان (مجـموع الـكمـيات
صدرة من حقل القيارة بلغت  550 ا
ألـفاً و 759بـرمـيال  بـايـرادات بـلـغت
12 مــــلــــيــــونـــا و655 الــــفـــا و 891

دوالرا).
واشـار الى ان (مـعـدل سـعـر البـرمـيل

.( الواحد بلغ 56,287 دوالراً
ـــصــدرة  وتـــابع ان (الـــكــمـــيـــات ا
ـية حتـمـيـلـهـا من قـبل 33 شـركـة عـا

ezUł…∫  الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هوالند يسلم جائزة شفاء كردي للصحفية جنان موسى 

تركض االيام من أعمارنا 
وسعيد من تَخْطَتْهُ الهناتْ

وأنا أهمسُ في اذانكم 
شكالتْ انَّ عشقَ الذاتِ سرُّ ا

1
ـيالد في في  24/ 2019/2 أكـمـلت الرابـعـة والـسـبـعـ من الـعـمـر  حيـث كان ا

.1945/2/24
2

ركضت بنا االيام حتى أدخلتنا مرحلة الشيخوخة ...
والشاعر يقول :

أترجو أنْ تكونَ وأنتَ شيخ 
كما قد كنتَ أيامُ الشبابِ ?

انّ الشـيخـوخة تـقتـرن بأعـراض ال تخفـى على أحد  واحملـصلـة النـهائـية عـنها هي
ـسـافـة لـيسـت بالـطـويـلة  شي  انـطـفاء بـريق الـعـافـية وتـنـاقص الـقـدرة حتـى عن ا

فضالً عمّا زاد عن ذلك .
}

والـرجال ال يهربون –في الغالب- مـن االعتراف بأعـمارهم احلقيـقية خالفا لـلنساء
اللواتي –في الغالب- يبالغن في تغيير األرقام ..!!

يقول الدكتور صادق التميمي في كتابه (تأمالت في عمر الثمان ) ص : 18
 "سألت يوماً مـتقاعدة عن تاريخ مـيالدها  أعطتني تـاريخا يشير أنـها في التاسعة

والثالث .
عـمر الـتـقـاعـد من الوظـيـفـة لـلنـسـاء سـتـون سنـة  وأنـا أعـلم أنّ ولـدها الـبـكـر عـمره

ثالثون سنة "
وعلى الدقة والصحة ألفُ حتيةٍ وسالم ..!!
4

يالدي من السن   انّ حساب الرجال لالعمار يكون وفقا للتقو ا
وهذا ما يؤدي الى انقاص أعمارهم ..

ا يكون بالتقـو الهجري فكاتب السطور  –بناء على ذلك انّ احلساب الـشرعي ا
 –يُـصــبحُ من أبـنـاء الــسـادسـة والــسـبـعــ من الـعــمـر ألنه ولـد في 1364/3/11

هجرية .
اثل الرجال النساء في تغيير جزئي لألرقام ..!! وبهذا 

5
لـكي واجلمهوري ُخَـضرَمِ الذين عـاشوا في ظلّ العـهديْن ا وكاتب السـطور من ا
ـلكي الـبائد كـنه أنْ يوجـز القـول ويبـادر الى تسـجيل انـطبـاعه العـام عن العـهد ا و
ا تاله من أيام (الـذي انتهى في  1958/7/14) بأنه كـان أكثر امناً واسـتقراراً 

احلكم القاسمي والعارفي والعفلقي ..
باد فمن الناحـية السياسيـة : لم يكن يُطارد االّ من تسـميهم السلطـة بأصحاب " ا

الهدّامة" .
واطن العراقي  –وهم ليـسوا من ذوي االنتماءات احلزبـية فقد كانوا وأما عـامة ا

ساءلة . الحقة وا بعيدين عن ا
كون اآلخر .. كوّن على حساب ا نعم كانت تفتك بهم سموم (الطائفية) واالنحياز 
نسوبية) ظاهرةً ملحوظة في كل مرافق الدولة .. كما كانت مسألة (احملسوبية وا

عقودة معها  والتي جتعل ـعاهدات ا هذا فضال عن االرتـباط الوثيق ببريطانيا  وا
عروفة. لة عن سياستها االستعمارية ا العراق ال يحيد قيد أ

ــمـاثل له في وكـان اخلــبـيـر االجــنـبي يـتــقـاضى أضــعـاف مـا يــتـقـاضــاه الـعـراقي ا
ـمـتـدة ب (1921-1958) تـسـمّى بـاحلـكم االخـتـصـاص ومع هـذا فـان الـفـتـرة ا

الوطني ..!!
أما من الناحية االقتصادية 

ا وصلت اليه اآلن . الية للدولة ضئيلةً قياسا  وارد ا فقد كانت ا
ـجــرد الـزيـادة فـي تـلك االيـرادات انــبـثق (مـجــلس االعـمـار) لــيـنـهض ومع ذلك  و

همات ومشاريع كبرى حفظت للبالد سالمتها من األخطار .
هن احلرّة ..!! وظف) محسوداً من قبل اصحاب ا وكان (ا

وظف  –كان يكفيه الشباع حاجاته احلياتية  انّ راتب ا
ـلك داره ويـذهب مع عــائـلـته فـي الـصـيف لالســتـجـمـام ــعـلم مـثـال  وكـنت تـرى ا
والراحة خارج العراق ولم يكن يستورد العراق ما يستورده اليوم من البضائع بل

كان يصدر التمور واجللود والكثير من مصنوعاته الى اخلارج..!!
واطن كانت التجارة حرّة والتنافس القائم ب التُجّار يصب في صالح ا

كانت احلياة العامة بعيدة عن التعقيد ..
ستويات .. دارس مجانية ومستوى الدراسة من أرقى ا ا

عـدات الـطبـية ـسـتوصـفـات متـوفرة فـي أرجاء الـبالد ومـجهـزة بـا ـسـتشـفـيات وا وا
وباألدوية .

ـارسـة ـاء او الــكـهــربـاء  أمّـا عـن حـريـة الــعـبــادة و ولم نــسـمع يــومـاً بـأزمــة في ا
واطـن على اخـتالف اديانهم الـشعائـر الدينـية  فَـقَدْ كانت احلـرية متـاحة جلمـيع ا
ارسوا عبـاداتهم وشعائرهم الدينية دون تدخل من ومذاهبـهم وقومياتهم ولهم أنْ 

السلطة .
وال نـريد االن أنْ نـقوم بـعملـية مـسح كامل لـكلّ ما كـان علـيه احلال في ذلك الـعهد 
فـهـذا مــا يـحــتـاج الى مــوسـوعـات ضــخـمــة  والى جـهــود جـمـاعــيـة ومــراكـز بـحث

كبرى..!!
6

وأما الـفترة السـابقة على  2003/4/9 من العـهد اجلمهوري فقـد كانت فيها  أيام
الـرئيس الـراحل عبـد الرحـمن عارف هي أقل الـفتـرات إراقةً لـلدمـاء وتضـييقـا على

احلقوق واحلريات .
ا كـان يكتفي ال الـعام  وا ولم يكن الرجل مـعروفاً بـالرغبـة في االستحـواذ على ا

براتبه الشخصي .
7

وفي هـذه الــفــتـرة ذاتــهـا حــدثت الــنـقــلــةُ الـكــبـرى في حــيــاتي اذ حتـوّلـتُ من عـالم
الئية) ..!! (األفندية) الى عالم (ا

لـقـد أكـمــلت دراسـتي اجلـامـعــيـة وتـخـرجت في كــلـيـة احلـقـوق عـام 1967-1966
بدرجة جيـد جداً  وانطلقت الى النـجف االشرف ملتحقـاً بجامعتهـا العريقة ألنتهل
من يـنابيـع علوم االسالم مـا يؤهلـني للـنهوض بـخدمة الـدين والتي تـعني باخـتصار

خدمة الشعب والوطن ..
وأنا سعيد بهذه النقلة غاية السعادة .

8
وأتـعـس الـفـتـرات هي الـفـتـرة الــتي سـيـطـر فـيـهـا (الــقـائـد الـضـرورة ) عـلى الـعـراق

واختصَرَهُ بذاته وأصبح العراق ارضا وشعبا وثروة شيئا من أشيائه .
ـسلـمِيه ومـسحـيـيه وصابـئته وقد عـانى الـشعب الـعراقي بـعـربه وكرده وتـركمـانه و

وأقلياته منه ألوان العذاب والعناء . 
لن ننسى اغتيـال مرجعيتنا الرائدة متمثلة بـاالمام الشهيد الصدر والعلماء الشهداء

قابر اجلماعية الفظيعة . من طالبه ووكالئه ولن ننسى ا
ولن ننسى احلروب الطائشة التي حصدت أرواح شبابنا األعزاء .

ــطـاردة لالحــرار واحلـرائـر والــصـاحلـ حــتى بـاتت ولـن نـنـسى الــقـمع والــقـهـر وا
ة يُعاقب عليها بأشد العقوبات ..!! سجد جر الصالة في ا

لن نـنسى أنّ الـسلـطـة أصبـحت تـعاقب عـلى النـوايـا  اذا  دّلت حسـابـاتُهـا على أنّه
سيقف ضدها في يوم من األيام ..ّّ

لن ننسى أنَّ الـعراق اصبح بيـد الدكتاتـور األرعن وولدَيْهِ ومَنْ سلّطَـهُم على الرقاب
مِنْ أنصافِ األمي الذين ال يحسنون اال فن التنكيل والتعذيب واالجرام ..

9
ولـم يخطر في الـبال أيام مـنازلتنـا الساخـنة للطـاغوت أنَّ العـراق سيشهـد ما شهده
بـعد سـقوط الـصنم الـكبـير من أضـطراب في أحـواله  ومن فوضى أدّت احـياناً الى
نـاصب احلـسّاسـة في الـدولة  والى ضـيـاع ثرواتهِ بـنـهب للـمـال العـام تارة  بـيع ا
كاسب وبهدر وإهـمال تارة اخرى  وبصراعٍ مستمـر على الكراسي واالمتيازات وا

. واطن بعيداً عن هموم الوطن وا
10

وأخيراً :
جاء في دعاء االمام السجاد علي بن احلس (ع) قوله مخاطباً الله سبحانه :

( وعَّمِرْني ما كان عُمري بِذْلَةً في طاعتك ) 
انّ طاعـة الله سبحانه هي أهم ما يجب أنْ يحفل به عمر االنسان

 فال خير في عمر مشحون باالنفالت والعصيان ...
نسألـه تعالى ان يجعل ما بقي من أعمارنا مبذوالً في طاعته
 وأنْ يغفـر لنا مـا اجترحـناه من السـيئات انه غـفور رحيم

(رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم احلساب ) .

االخطاء ولدينا عزم على معاجلتها
ــصــلــحــة الــعــمــلــيــة ــا يــصب 

التربوية).  
في غضون ذلك دعت وزارة الـتربية
ـديـريات الـعـامـة الـتـابـعـة لـها في ا
احملـافـظـات كـافــة الى اتـبـاع خـطط
وبـنــود الـســتـراتــيـجــيـة الــوطـنــيـة
للوقاية من االمراض غير االنتقالية
وااللتزام بـها من خالل الـتعاون مع

نظمات احمللية والدولية.  ا
وقـــــال بـــــيـــــان لـــــلـــــوزارة امس ان
(الــوزارة شـــكــلت جلـــنــة بـــرئــاســة
وكـيلـهـا لـلـشـؤون االداريـة إبـراهيم
ـــــتــــــابـــــعـــــة حــــــسن عــــــبـــــد ولـي 
الـسـتـراتـيـجــيـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة

والــســيـــطــرة عــلـى االمــراض غــيــر
االنـــتـــقـــالـــيـــة والســـيـــمـــا ان هـــذه
االمــــراض من أكــــبـــر مــــســـبــــبـــات
الوفـيات في الـعصر احلـديث وعلى
نـــطــاق الـــعـــالم) ,مـــشــيـــرا الى ان
(وزارة الــصـحــة والــبــيــئــة اشـادت
ــؤســسـات ــشـاركــة الــوزارات وا
ــنــظـمــات الــدولــيـة احلــكـومــيــة وا
وبجـهـودهم للـتـعاون مـعـها إلطالق
الستراتـيجيـة الوطنـية ذات االبعاد

همة ). الصحية ا
ديـريات العـامة للـتربية في داعيا ا
احملـافـظـات كافـة الـى (اتبـاع خـطط
وبنود الستـراتيجيـة  وااللتزام بها
ــنــظــمـات من خالل الــتــعــاون مع ا

ـؤلف كـان مـثل ولـيس حـديـثـا وال ا
صاحب خـبرة وثـقافـة للـتفـريق ب
االمـــثـــال الـــشـــعـــبــيـــة واالحـــاديث
النبـوية وهـو امر مـؤسف) على حد

تعبيره . 
الفــتــا الى انه (في بــعـض االحــيـان
حتدث اخـطـاء مـقـصودة ومـتـعـمدة
كـمـا حـصل في كــتـاب الـريـاضـيـات
للـصف الـثالـث متـوسط حـيث وجد
خمسون خطأ علميا ومطبعيا بغية
ـنــهج واحلــصـول اعـادة طــبــاعــة ا

على ارباح اضافية).
مـؤكــدا ان (هــذا االمـر ســيــكـون من
ـدة اولــويــــــــات عـمـل الـلــجــنــة بــا
ـقــبــلـة لــضـمــان عــدم تـكــرار هـذه ا
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اكد وزير النفط ثامـر الغضبان سعي
الـــوزارة لـــتــشـــكـــيل شـــركـــة الــنـــفط
الـوطـنـيـة فـضال عن انـشـاء شـركـتـ

اخري للتصفية والغاز.
 وقال الغضـبان في تصريح امس ان
(احلكومة ماضية نـحو تشكيل شركة
النفط الوطـنية وأمامـنا خيارات عدة
لذلـك األول ان يعـيـد مـجـلس الـنواب
مشـروع قـانون الـشركـة او ان يـتولى
مــجــلس الـــوزراء اعــداد نص جــديــد
لـلـشـركـة وانــا شـخـصـيـاً أرفض هـذا

اخليار ولكن لست مصرا عليه).
 مـشـيـرا الى ان (تـشـكـيل الـشـركـة لن
يقلل من حـجم الوزارة  كـون االخيرة
مـــعـــنـــيـــة بـــتـــنـــظـــيم الـــســـيـــاســات
والستـراتيجـيات وتمثـيل العراق في
اخلـارج امـا الــشـركـة الـوطــنـيـة فـهي
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ثامر الغضبان

احملليـة من جهـة والدوليـة من جهة
اخـــــرى ألعــــداد وتـــــنــــفـــــيــــذ هــــذه
ـتعـددة الـقطـاعات االستـراتيـجـية ا
وحتقـيق أهـدافهـا الـراميـة لـلحـفاظ

على ارواح ابناء البلد). 
ــديـريـة الـعـامــة لـتـربـيـة واطـلـقت ا
مــحــافــظــة نــيــنــوى حــمــلــة إلعـادة
تـشـجــيـر مـخــيم احلـدبـاء الــكـشـفي

بدعم من الوزارة . 
وقـال الــبـيــان ان (احلـمــلـة شــهـدت
مـــشـــاركـــة واســـعـــة من قـــبل قـــسم
ــــدرسي الــــنــــشـــاط الــــريــــاضي وا
تـمثل بـشعـبـة التـربيـة الكـشفـية وا
الهـدف مـنـها اعـادة تـشـجيـر مـخيم

احلدباء). 
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مـنــحت جـائـزة شـفـاء كـردي وهي
اكــبـر جـائــزة صـحــفـيـة اطــلـقــتـهـا
شـبــكـة روداو الــكـرديــة بـدورتــهـا
االولى الى صـــحــفــيــة عــربــيــة من
لـبـنان تـعـمل في قـناة االن. ووسط
احــتــفــال مــبـهــر تــســلــمـت جــنـان
مـــــوسـى اجلــــائـــــزة وتـــــوجت عن

سلسلة تغـطيات قامت بها
فـي قـــــــــــــــــــواطـع

ضـــحــوا بـــحــيـــاتــهـم وهم يــؤدون
ـتمـثلـة في نقل ـشـرفة ا مـهمـتهم ا
احلـقـيقـة كـما انـهـا تكـر جلـميع
ضـــحــايــا تـــنــظــيـم داعش والــذين
حاربوا االرهاب وضحوا بحياتهم
ـنــا اكـثــر امـانـا يــعـمه لــيـكـون عــا
الــسالم. وتــوزعت صــور عــشــرات
الــصـــحــفــيــ الــشــهــداء في هــذه
اجملـــــال عـــــلـى جـــــدران قـــــاعـــــة
االحــتـفـال في فــنـدق روتـانـا –
اربـــيـل بـــحـــضـــور الـــرئـــيس
الـفـرنـسي الـسـابق فـرانـسوا
هوالند وشخصيات حكومية
وحــزبـيـة ورؤسـاء مـنـظـمـات
وصــحـفــيـ دولــيـ وبـدأت
مــــراسم حــــفل االفــــتــــتـــاح
بـــالـــوقـــوف حــدادا عـــلى
ـــضــحـــ كـــمــا ارواح ا
عــــرض فـــيــــلم وثــــائـــقي
يـجـسـد ابـرز الــتـغـطـيـات
الـــتـي قـــامت بـــهـــا كـــردي
ويـقف عـنـد مـحـطـات بارزة
من حــيــاتــهـا ومــســيــرتــهـا
الــصــحــفــيــة ثم حتــوالتــهــا
ـــهـــنـــيـــة من االســـتـــوديــو ا
الــتــلــفــزيــوني الـى جــبــهـات

احلرب. 
والقى هوالند كلـمة حيا فيها
الــصــحــفــيــ الـذيـن وثــقـوا
بــــالــــصــــور واالقالم حــــيـــاة
ـــنـــاطـق الـــتي احلـــرب فـي ا
تـولـوا العـمل فـيهـا كـما شـكر
اقـلـيم كــردسـتـان عــلى مـبـادرته
ــهـمــات االعالمـيــة الـتي قـام ازاء ا
بها الصحفـيون و تخليدهم بعد
فجع. واستشهدت شفاء رحيلهم ا
كـــــــردي ( 1986-2017 ) جـــــــراء
انـفـجار عـبوة مـزروعـة في مـنطـقة

وصل وهي اخلـسـفة في مـديـنـة ا
تغـطي قصـة خبـرية عن واحدة من
اســـوأ جـــرائم داعش. كـــمـــا الـــقى
نـقــيب الـصــحـفــيـ مــؤيـد الالمي
كـلــمـة اجــمل فـيــهـا اعــداد شـهـداء
الــصــحـافــة وقــال ان عــددهم مــنـذ
نـيــسـان  2003وحــتى الــيــوم بـلغ
نحو  450شهيـدا وعد ذلك شهادة
عـلى الـدور الـوطـني الـذي اضـطلع
به الــــصـــحـــفـــيــــون في مـــقـــارعـــة
االرهــــاب. فـــيــــمــــا اكــــد ان اعـــداد
ضحـايـا داعش منـهم بلغ نـحو 52
صحفـيا. وشكر مـدير شبكة روداو
ـشـاركـ في اكـو مـحــمـد جـمـيـع ا
راسم الـسنـوية االولـى للـجائزة ا
مشـيرا الى ان الشـبكـة اختارت ان
تتوج اعمال واجنازات الصحفي
في جميع انحاء العالم عبر جائزة
وذج حتـمل اسم زمـيلـة قـدمت اال
ـهـني عــلى اداء الـصـحــفـيـ في ا
الــظـــروف اخلــطــرة. وتــعــهــد بــان
تــكـــون اجلــائـــزة اســهـــامـــة لــدعم
احلــريـات الـصـحـفـيـة والـدفـاع عن
كـرامة االنـسـان الـتي حاول داعش
تـدنــيـسـهــا. وقـال ان الـصــحـفـيـ
شهـود على احلـوادث لكـي يعـرفها
الــعــالم واحلـقــائق لـكـي تـصل الى
الــرأي الـعــام. وكــان رئــيس جلــنـة
اجلـــائــزة جـــويك كـــرم قـــد قــال ان
(الـلــجـنـة ســعت مـا بـوســعـهـا الى
اصـدار قـرار مـنـصف) النـهـا كـانت
امــام اســمــاء كــثــيــرة وتــغــطــيـات
ــعــايـيــر الــتي رائــعــة. واكــد ان (ا
اعــتــمـدتــهــا الـلــجــنـة فـي اخـتــيـار
هنية الفائزة تمثلت بـالشجاعة وا
فــضال عن الـــقــصــة اجلــيــدة وهي
ــــهـــــمـــــة) ووصف احـــــد االسـس ا
حـامـلـة اسم اجلـائـزة شـفـاء كـردي

بـانـهـا (غـادرتـنـا لـتـبـني قـصـتـها).
ووسط تصفيق حـاد تسلمت جنان
مــوسى اجلـــائــزة ثم عـــرض فــيــلم
وثائـقي حتدث عن ابـرز التغـطيات
ــــنــــاطق الــــتي قــــامت بــــهــــا في ا
رأة الـسـاخـنـة وعكـست شـجـاعـة ا
الــصــحـفــيــة وقـدرتــهــا عـلـى تـولي
ـسؤوليـات وقالت في كـلمة اعظم ا
موجزة (ليس سـهال ان تتعامل مع
ـوت والقـذائف واخلوف جـبهـات ا

من االختطاف). 
واعــلــنت عن (ســعــادتــهــا بــتـســلم
اجلائزة التي حتمل اسم زميلة من

ساخنة في لبنان والعراق وسوريا
وبـاكـسـتـان ولـيـبـيـا ومالـي. وقالت
ــؤلـفــة مـن جـان جلــنــة اجلــائــزة ا
عـراف واكــو مـحــمـد وادرين ويــلـز
وجـويك كـرم ان الـصـحـفـيـة جـنان
موسى خاطرت بحـياتها في سبيل
نــقـل احلــوادث واحلـقــائـق واعـدت
تـقـاريـر تـلـفـزيـونـية فـي ظل ظروف
خـطــرة. وتــوجت اجلــائــزة الـتي
تـتضـمن مبـلـغا مـاليـا وتمـثاال
ذهـبـيا صـمـمـها فـنـان كردي
مـن ايـــران بــــاسـم شــــفـــاء
ذيـعة كردي الـصحـفيـة وا

في شبكة روداو. وقـالت الهيئة
الـتـحـضـيـريـة لـلـجـائـزة انـها
خـصـصـتـهـا لـتـمـثل حتـيـة
لـــذكــــرى الـــصـــحــــفـــيـــة
الشـجاعـة شفـاء كردي
وجــمـيع الـصــحـفـيـ
ـــراســـلـــ الـــذين وا

كــردسـتــان قــارعت تــنـظــيم داعش
وفــضــحت اســالـيــبه وافــعــاله) ثم
كـشفـت عن نيـتهـا التـبـرع بالـقيـمة
الية للجائزة الى احدى منظمات ا
ـــســـاعــدة او جـــهـــات االغـــاثـــة وا
االنسـانية لكـنها اشـارت الى انها
سـتـعـلن عن اجلـهـة عـلى حـسـابـها
فـي مــــوقع تــــويـــتــــر. ثم صــــدحت
االنـغام واحلـناجـر باعـذب االحلان
واالصـــوات من الـــتـــراث الـــكــردي
والسيما تلك االغـنية التي انشدها
مـطـرب مـعـروف وتـخـلـد تـضـحـيـة

شفاء كردي.  

جنان موسى

مــخــتــلــفـــة اجلــنــســيــة عــبــر مــوانئ
الـبـصـرة وخـور الـعـمـيـة والـعـوامات
االحتادية في اخلليج ومـيناء جيهان

التركي). 


