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 اااتتتا  تتتو  متتتب أب تتتاد الكتتترن ال يليتتتيب حتتتل ال تتتويد  ا ت تتتااالعراقيتتت  الجاليتتت   أقامتتت 

  حتتل 11/11/2212يتتوا اد تتد " اليتتوا النقتتاحل للكتترن ال يليتتيب"المهرجتتان النتتاـل لتت  

, ال يلتتل الكتترن  التتديمقرا لبرعايتت  ااتحتتان ذلتت  و, العااتتم  ال تتويدي  ستتتوكهولم

متب متتلتم مكوـتا   حضور جمع كبير مب العراقييبوب, ال يلي  الكرني شبك  المرأة و

بتالوقو  نقيقت  اتم  الجت ا  الح ت   بتدأ   بهتم القاعت  يت  صصت, الشعب العراقتل

 .اد العراقلشهداد الكرن ال يلي  وجميع شهد

الكترن ال يليت   يشتك    يت  التترا  الكترن  ال يلتلالنقاح  وال ياد  د  المهرجان اللى 

متتب مكوـتتا  المجتمتتع العراقتتل المتعتتدنة  وكتتان لهتتم شتتر   أاتتي  اأساستتي امكوـتت

الم تتا م  حتتل ـضتتاا  الشتتعب العراقتتل متتب أجتت  التحتترر والتتت   متتب ال  يتتان 

لعتتراق م تتن ال ةتتاا الملكتتل ونار تتا ال ةتتاا وجتتور ادـةمتت  المتعاقبتت  التتتل  كمتت  ا

الدكتاتور  ال اشل   نا ال ةاا الن  أرتكب أبشع الجترامم انـ تاـي  بحقهتم وكتان لهتم 

م ا م  ـوعي  حل النقاح  العراقي  وازال  رمتوز م النقاحيت  تشتك  رك تا أساستيا متب 

ح  متأال  امد  عبتر النقاح  العراقي   والنقاح  ال يلي  ص ي  متعدنة الجواـب و ل ثقا

التاريخ  رصم ما تعرض  له مب تهميش  يلت  عقتون  رصتم أـهتا ثقاحت  م تالم  تعكت  

شتصيتهم  حمب م تا ا يتتنكر الع مت  مصت  ى جتوان أو ال  تان أ متد التليت  وال  تان 

رضتتا علتتل وال  تتان جع تتر   تتب وال  تتان ستتلمان شتتكر وال  تتان اتت   عبتتد ال  تتور 

  وال حتتا  الستتماعي  مايتتتان ومتت هم كتتنل  (ل راضتتل جتت)وال  تتان ستتليم البصتتر  

شعراد عراقيون مبدعون أمنال  جمي  ادقل الز او  وجلي   يتدر وبل تد الحيتدر  

وزا د محمد وعبد ال تار ـور علل وصير م  أما حل الرواي  وادنب بشتك  عتاا حمتب 



ي  تتى صامتتب  عمتت  حرمتتان وعبتتد المجيتتد ل  تتل  وعشتترا  صيتتر م  ومتتب ادب تتال 

ياضييب العراقييب المعروحيب م هم الكابتب أـور مران وج ل عبد الر مب ومحمون الر

أستتد واتتمد أستتد والعتتدادة كتتوثر ـعمتت  وجاستتم صتت ا وستت ا شتتاكر وعزيتتز عبتتا  

الي  وعبد لح يب الي  وصير م ممب كاـت  لهتم م تا ما  بتارزة  السماعي والم كم 

 .حل مجاا  ثقاحي  واجتماعي  متتل  

  

والعراقيت  عمومتا  امج اا ت ال أشعارا وكلما  عب النقاح  الكرني  ال يليت  رـبتضمب 

تشتتكيلي  واتتورا وأزيتتاد وص تتاد وموستتيقى  وث ثتت  معتتار ومعروضتتا  تراثيتت   

ال  تاـيب شتعراد والكتتاب والعديتد متب الشتار  حيته و  "ونبكا  وصير ا متب ال عاليتا 

متتب و قتتدموا متتب عتتدة نول أوربيتت والتتنيب متتب الكتترن ال يليتتيب  البتتارزيبب يرياضتتيوال

 .ال ويد

 

 
 

وبعد التر يتب بالضتيو  جميعتا وبممنت  ال ت ارة العراقيت  التوزير الم تو  التدكتور 

 كم  ناون جبو  واستعرا  المعر  ال  ي  التاا  بال ب التشكيلل لل  تاـيب ياستيب 

ط ل  تان باستعزيز وـتوال محمتد علتل  ومعتر   ومعتر  للتصتوير ال وتتوصراحل ل

الكبيترة  الم صت كاـت    يت , ومعر  للترا  وال لكلتور الكترن  ال يلتل  باقر ال يلل

, للعديتد متب الم تجتا  اليدويت  الت ب  المت وعت  بادلوانتزن ر , التل تصدر  القاع 

وصير تا متب , يبع  البهجت ال ماور  وكان م ةر, الجميل  والم قوشا  ادزياد وألوان

 .ك  العانا  والتقاليد وال  ون التاا  بالكرن ال يلي ادعمال المتتل   التل تع

 

 



 
 

  
 

  والتتل ت رقت  اللتى ال يلل الكرن  الديمقرا لااتحان ألقى ال يد حاروق زيت ل كلم  

أ مي  النقاح  حل  ياة الشعوب  وتحد  عب نور المنق يب مب  الكرن ال يليت  حتل الثتراد 

 ارة العراقيت  التوزير الم تو  التدكتور  كمت  كمتا ألقتى  ممنت  ال ت. العراقي  النقاح  

ناون جبتتو  كلمتت  أشتتان حيهتتا بتتالمكون الكتترن  ال يلتتل وتضتتحياته ومتتا تعتتر  لتته متتب 

جرامم ومصتاعب  ومجتد النقاحت  الكرنيت  ال يليت  والنقاحت  العراقيت  بكت  تجلياتهتا  وتتم 

لمت  جمعيت  تكريمه مب قب  المهرجان بدرع الشتهيد ال يلتل  وقتدا ال تيد عبتا  حيلتل ك

العدال  والم اواة أكد حيها أن الشعوب وادمم تعر  مب ا ل ثقاحتها وتراثها  وأشتار 

 .تلتها كلم  شبك  المرأة الكرني  ال يلي . اللى أ مي  تو يد الكلم 



 
 

 

 

وقدم  الشاعرة حضيل  مرتضى العديد مب قصامد ا م ها تعكت  معاـتاة الكترن ال يليت  

ر  ال اشل  ثم تم نعوة الشاعرة والكاتبت  الضتي   بلقتي   ميتد حل ظّ  ال ةاا الدكتاتو

ب بدرع الشهيد ال يلل   ثم قتدا ال  تان ي  ب لتلقل بعض قصامد ا  وتم تكريم الشاعرت

اداتر  التتل ال ترق التراثيت  والشتعبي  أصاـيته متع بعتض  مجموع  متب نرا  كاكامل 

  التتتتل ـالتتت  استح تتتان   وقتتتدم  العديتتتد متتتب ال قتتترا  ال  يتتتحتتتل المهرجتتتانشتتارك  

 .اداي ال يلل الترا  الكرن  سما  عبر  عب الحضور  و

 

عتب النقاحت   الستماعي وتم تقديم العديد مب المحاضرا  م ها ما قدمته التدكتورة ـةيترة 

الكرني  ال يلي   ومحاضرة أار  عب اللهجت  ال يليت  متب قبت   يتوا ز، ـتد    وأحكتار 

 .يه العديد مب الحضورعب م تقب  الكرن ال يلي  سا م ح

  



 

 

 .كما تم تقديم ادك   الشعبي  وعرو  مب الدبكا  التل تعك  ترا  الكرن ال يلي 

وقدم  حقترا  أاتر  متب الشتعر وال  تاد  وتتم تكتريم العديتد متب التروان الرياضتييب  

ادوامتت  وعتتدن متتب المبتتدعيب  حتتل كاحتت  مجتتاا  النقاحتت  الكرنيتت  ال يليتت  بتتدرع الشتتهيد 

ياستتيب عزيتتز اللتى و تتدة الكتترن ال يليتت   يلتل ويرمتتز تصتتميم التدرع التتن  ـ تتن، ال  تانال 

 .وتضحياتهم و بهم للحياة وال  ا والمحب 

 
 


