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دينا حمود اخلفاجي ..األولى على العراق:

قرأت عىل ضوء الاللة  ..وسمعت اخلرب من راديو الناس
مديرة املدرسة :دينا هديتنا للعراق اجلديد

كـانـت مفـاجــأة لم اصــدق اخلبــر يف البـدايــة بهـذه
الكلمات ابتدأت الـطالبة دينا حمود عباس اجلراح
اخلفــاجـي األول ــى عل ــى الع ــراق يف الف ــرع العلـمـي
وأضــافت  :كـنت أتــوقع احلـصــول علــى معـدل عـال
ألنـي طـ ــالـب ـ ــة مجــتهـ ــدة واألول ـ ــى يف كل امل ـ ــراحل
الـ ــدراسـيـ ــة  .ولـكـن أن أكـ ــون األولـ ــى علـ ــى العـ ــراق
فـتلك مفـاجـأة رائعـة وسعيـدة .وعن الكـيفيــة التي
عــرفت بهـا النـتيجـة قـالت كـنت اسـتمع إلـى راديـو
الـنـ ــاس ومــنه تـ ــسلـمـت الـب ــش ـ ــارة وبعـ ــد ذلـك مـن
مدرستـي ثانوية الوائلي  .فـرحتنا التوصف ودموع
الفـرح انهمــرت من عيـون والـدي ووالـدتي وإخـوتي
.وبعـضهم كـان ينـتحب وحتـول الـبيت إلـى كـرنفـال
زغاريد وأفراح.
* وعـن اسـتعــداده ــا لالمـتحــان أضــافـت  :اقــرأ يف
األيام العـادية سبـع ساعات تـصل إلى عشـر ساعات
.يف االمتحـانات الـشهريـة وتصل اكثـر من ذلك .يف
أي ــام االسـتع ــداد للـم ــراجع ــة الـنه ــائـيـ ــة  .وتلقـيـت
دروسـا مجــانيـة يف ثـانـويـتي خـاصـة بـالـريــاضيـات
والفيـزياء والكيـمياء وأنـا متفوقـة بها لكـني أسعى
لـلتـطــور أكثـر ووفــر لي الـبيـت كل املـسـتلـزمــات مع
تفـرغ كامـل للدراسـة ولم أسـاعد والـدتي بـأي شيء
الن العائلـة منحتـني إجازة كـاملة من اجـل التفرغ
لـلمـطــالعــة والـتحــضيــر وأيـنمــا أحت ــرك يف البـيت
يكون الكتاب معي .
أنا منوذج جيد للمرأة
ابتـسمت األولى علـى العراق دينا حـمود وأضافت :
قدمت منوذجاً جيداً للمرأة العراقية .واقرأ طويال
يف اللـيل واعـتمــادا علــى الاللــة والفــانــوس وعلــى
الـرغم من صعوبـة األسئلة وارتبـاك الوضع األمني
وانعكـاسـاتـه النفـسيــة وخصـوصـا علــى الطــالبـات
وانقـطاع الكهـرباء استـطعت احلصـول على مـرتبة
عالية ودرجاتي هي :
االنــكلــيـ ـ ــزي / 99الع ـ ــرب ــي  /97اإلسالمــي ـ ــة / 100
الـريـاضيـات / 100الفيـزيــاء / 100الكيـميـاء / 100
األحياء  99واملعدل . 99.29
لم أكلفها بأي عمل يف البيت
وشـاركـتنـا والــدة دينـا احلـديـث عن فـرحـة العـائلـة
باملرتبة الـتي حصلت عليها دينـا وعن استعداداتها
كأم  :أحست بـأنها مخلوقة تـوا وقالت  :كنت أتوقع
أن تكــون متفـوقـة ألنهــا من الـطلبــة األوائل يف كل
املــراحل ال ــدراسيــة اخــوتهــا واخــواتهــا مـهنــدســون
واطـب ــاء وصـي ــادل ــة وكـنــت مع وال ــده ــا واخـ ــوانه ــا

واخــواتهــا نــوفــر لهــا مــا حتتــاجه مـن اجل الـتفــرغ
للدراسـة واالنشغال بالدروس .لم أكلفها بأي شيء
يف البـيت  .كنـا جـميعـا نقـوم علـى خـدمتهـا  .وأننـا
معا ندرك أهميـة مرحلتها لكـن لم نتوقع أن تكون
األولـى على العـراق .واألمر مفـاجئ لـنا ولهـا .لقد
حت ــول الـبـيــت كله إل ــى زغ ــاري ــد ونحـيـب ،الـن ـس ــاء
(تهلهل) والـرجال يـبكون .وهـذه مفارقـة .نبكي يف
فـرحنا  .حـتى تشـارك اجلميع يف البكـاء .لكنه من
ن ــوع مخـتـلف  .فقـط ك ــان ول ــدي عالء مـتـم ــاسك ــا
وتكفل تــوزيع املــرطبــات واحللــوى علـى األصـدقـاء
واجليـران املتـوافـدين الـينـا وعـن الصعـوبـات الـتي
واجهت دينا:
كــانـت تقــرأ علــى ضــوء الفــانــوس  .والـكتــاب معهــا
حت ــى يف إثن ــاء تنــاولهــا الـطعــام  .وأك ــد اثن ــان من
أخوتهـا وهما ضرغـام وعالء املفاجأة غيـر املتوقعة
الـتي سـمعنـاهــا لهــا من إذاعــة النــاس نتـمنــى لهـا
مستـقبال سعيـدا ومضـمونـا وأردف ضرغـام مشـيرا
إلـى النتائج العـالية التي حـصلت عليها الـطالبات
وهـو أمـر مفـرح ويـنطـوي علـى داللـة تعـني الـشيء
الكـثير يف ظـرف صعب ومـعقد .ويفـضي أيضـا إلى
اإلمكانات العالية التي تتميز بها املرأة العراقية .
املدير العام لتربية بابل :أنا فخور بالذي حصلت
عليه محافظة بابل
ويف حـديث خـاص بـاملـدى قـال د .حمـادي العـوادي
املـديـر العـام لتـربيـة محـافظـة بـابل حـول فـوز دينـا
حـمود عبـد باملـرتبة االولـى على العـراق :انا سـعيد
بـالــذي حصـلت علـيه محــافظـة بـابل  ،وهـو مفـرح
لنا ومبعث فخر أن تكون الطالبة دينا حمود التي
جعـلت مـن محــافـظـتنــا متـميــزة بــالــذي حققـته .
وأنا اعتـبره هديـة بابل اآلمنـة للعراق الـذي يسعى
لالسـتقــرار والـسـلم األهـلي واألمــان االجـتمــاعي .
وهـذا املعدل العالي جـدا هدية مـديرية تـربية بابل
إلى الـسيد وزير التـربية د .خضيـر اخلزاعي الذي
طــالـبنــا بــسي ــادة احملب ــة والتـســامـح بني األســاتــذة
والــطلـب ــة .ألنهـم –الــطلـبــة -هـم الــذيـن سـيـبـنــون
الع ـ ــراق اجل ـ ــدي ـ ــد  .وأك ـ ــد د .حــمـ ـ ــادي الع ـ ــوادي :
الـتفـوق الـذي حـصـلت عـليـه دينــا حمـود رسـم لنـا
صـ ــورة واضح ــة عـن ص ــواب مـنـهجـن ــا الـت ــرب ــوي .
وكانـت محافـظتنـا ضمن العـشرة األوائـل وحصلت
ثالث من طالـباتنا على املـرتبة الثامـنة هما :سارة
احـم ــد احل ـسـيـنـي مـن ث ــان ــوي ــة الــطلـيع ــة و وف ــاء
محــسن الــشمــري من ثـانـويــة اخلنـسـاء وحـصـلت

عيــــــــون
النـــــــــــــاس
السينما العراقية

بابل /مكتب املدى

تــاريخ الــسيـنمــا الع ــراقيــة ،سـيكــون احملــاضــرة الـتي سـيلقـيهــا
االعالمــي مهـ ــدي عـبـ ــاس يف اطـ ــار الـنـ ـشـ ــاط الـ ــذي تقـيــمه دار
الشؤون الثـقافية ..وذلك يف السـاعة احلادية عـشرة يوم االثنني
املصادف  2006/7/31يف قـاعة غائـب طعمة فرمـان يف مقر الدار
يف حي تونس.

راح

املاضي ...ماضـي وراح ...اغنية جماعية ..ستـؤديها فرقة الريف
التابعـة لدائرة الفـنون املوسيقيـة ،من كلمات الشـاعر نزار جواد
احلان الفنان غائب حسن الالمي.

وجهاً لوجه

يف مــواجهــة فـنيــة تنـطــوي علــى اثــارة مــدروســة ،سـتلـتقـي قنــاة
الـســومــريــة ...الفـضــائيــة ...العــراقيــة ،عــدداً من الـشخــصيــات
املـؤثـرة يف الـفن العــراقي ،مبـا لهـا وعـليهـا ،يف بـرنـامـج بعنـوان:
(وجه ـاً لــوجه) اعــداد وتقــدمي الــزمـيل حـسـن عـبــد احلـمـيــد...
اخراج قيس نبيل ابراهيم.

حتوالت الشجرة

يف مئـتني وتـسعـني صفحــة من القـطع الكـبيـرة قــدم د .محــسن
اطيمـش دراسة يف مـوسيقـى القصيـدة احلديـثة يف العـراق ،وما
ط ـ ــرأ علــيه ـ ــا مـن حت ـ ــوالت ،ضـمـن كـت ـ ــابه اجل ـ ــدي ـ ــد (حت ـ ــوالت
الــشجــرة) الـص ــادر عن دار الـشــؤون الـثق ــافيــة العــامــة ،يف وزارة
الثقافة.

قصائد حب عراقية

ادارة مدرسة الطالبة دينا فخورة بها

الطــالبــة عهـود كـرمي مــرزة اجلبــوري علـى املــرتبـة
التاسعـة على طلبـة العراق من ثـانوية املـسيب ولنا
مــوقع متـميـز آخـر يف الـدراسـة األدبيـة حـيث كـانت
الـطــالـبــة زه ــراء محـمــد الــربـيعـي الـت ــاسع ــة علــى
الع ــراق يف ال ــدراس ــة اخل ــارجـي ــة وق ــال د .حـم ــادي
الع ــوادي  :ه ــذا ف ــرح عـظـيـم الن جه ــودن ــا أثـم ــرت
وستكون حافزا لآلخرين يف العام القادم .
دينا حمود عباس ذات شخصية قوية
وقالـت السيـدة باهـرة محمـد الدفـار مديـرة ثانـوية
الـوائـلي  :أنهـا طــالبــة متـميـزة جــدا يف كل دروسهـا
وهي ذات شخـصية قـوية  .حتـب أخواتهـا الطـالبات
وتقدم لهـن الدعم والعـون ولها يف قلـوب مدرسـاتها
محبة واعتزاز.
بـاختصار شـديد  :تتـمتع دينا بـشخصية فـذة وغير
مــألــوفــة  .أنهــا هــديـتن ــا للعــراق اجلــدي ــد وأمتنــى
جلـميـع بن ــاتي الـط ــالبــات .يف ثــانــويــة الــوائلـي كل
الـت ــوفـيق والـنج ــاح  .ص ــدقـنـي لـم أمت ــالـك نف ـسـي

عنـدما سمعت اخلبر من إذاعـة الناس  .لقد بكيت
مـن ف ــرحـي الن م ــا حــصلــت علــيه ديـن ــا اعـت ــراف
بـالـدور الـذي قـمنـا به بـشكل مـشتـرك قـالـت دينـا
عـن س ــؤالـن ــا اخل ــاص مب ـسـت ــوى الـت ــدريــس ون ــوع
العالقــات يف ثــانــويــة الــوائـلي :املــستــوى ال ــدراسي
متـطـور جـدا وقــامت املـدرسـات مبــا علـيهن بــشكل
متـميـز ولـديهـن رغبـة ملـسـاعــدة الطـالبـات وقـدمن
دروسـا إضـافيـة بـاجملـان أمـا الـست العـزيـزة بـاهـرة
مـحمــد دف ــار فك ــانت أم ــا لنــا وم ــربي ــة  .لم تـبخل
علـينــا ب ــالنـصح والــدعـم والتـشـجيـع .ولن أنـســى
صــورتهــا وهـي تقــدم لي الـنتـيجــة لي بــاكيــة  .لهــا
ومل ــدرس ــاتـي الع ــزي ــزات كـل شك ــري واعـت ــزازي ولـن
أنـســى أبــدا مــاتعـلمـته مـنهـن يف مج ــال العالقــات
وال ــسل ــوك صـمـتـن ــا قلـيال  .وب ــادرت هـي ق ــائل ــة :
ســأجـيـب عـن س ــؤالك املــرتقـب  .لـم احــدد الـكلـيــة
حتــى اآلن ولـكن سـتكــون حـتم ــا ضمـن اجملمــوعــة
الطبية و سأتشاور مع األهل حول ذلك.

سبق للشاعر منصور عبد الناصر ،ان اصدر ديواناً عام 94ضمن
قصائـده املكتوبـة بني االعوام  1994-85تاله ديـوان (رجل تسرقه
االحالم) ع ــام  1999ثـم (ت ــرك ــات ال وريـث له ــا)  2000وه ــو يع ــد
ديوانه اجلديد (قصائد حب عراقية) للنشر  ..حالياً.

املطحنة

بـيـنـم ــا ي ــدخل مــسلــسلـه (بهل ــول لـكل زم ــان) م ــراحل امل ــونـت ــاج
الـنهــائـيــة ،لـيكــون جــاه ــزا للع ــرض خالل اي ــام قلـيلــة وهــو مـن
اخـراج هـاشم ابـو عـراق  ،انتهـى القـاص ضيـاء سـالـم من كتـابـة
مسلـسل بعنوان( :املـطحنة) يف ثالثني حلقـة سيخرجهـا الفنان
فـائــز طعمــة التـميـمي ،يـتنـاول تــاريخ العــراق ،منـذ غـزو صـدام
للكويت وحتى سقوط النظام يف  9نيسان . 2003

سياحة

بعـد النجـاح الـذي حققه معـرضهـا الفـوتـوغـرايف ،تـستعـد هيئـة
ال ـسـيــاحــة لـنـقله مـن بغــداد الــى كــردسـتــان بــدعــوة مـن احتــاد
مـصوري االقليم وجمعيـة املصورين فيه ،وذلك علـى ابرز قاعات
العرض يف اربيل والسليمانية.

