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امجد الشريف/كتب   

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء امس امسية ثقافية نظمتها ممثلية جمهورية العراق في الجامعة العربية على شرف تكريم المبدع 

ارالعراقي ناهض عبد الرزاق دفتر القيسي الذي حاز مؤخرا على درع التميز التحاد االثاريين العرب النجازاته العلمية بمجال االث  , 

  

ين وقد القى السفير الدكتور قيس العزاوي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية كلمة في مستهل االمسية الثقافية التي حضرها مال ياس

رؤوف رسول مسؤول مكتب االتحاد الوطني الكوردستاني في القاهرة وعدد من الدبلوماسيين العراقيين والعرب واركان ممثلية العراق في 

والقنوات الفضائية العراقية في القاهرة كلمة اكد فيها على تشرف الممثلية في   الجامعة العربية وفنانين وادباء وشعراء واعالميين عراقيين



هذه االمسية التي تقام على ضفاف النيل الخالد بشخصية عراقية مبدعة تسلقت الى القمة بجدارة واستحقاق بعد ان قدمت االنجاز العلمي 

اجتهد وابدع في اجتهاده خالل سيرته   اضح والكبير بمجال االثار ونال تكريم االثاريين العرب اال وهو الضيف الكريم ناهض القيسي الذيالو

 , االكاديمية الطويلة في خدمة العراق خدمة جليلة بمجال اختصاصه

  

في اطار عمل الصالون الثقافي العربي حيث سيتم تواصل واضاف العزاوي بان تكريم القيسي اليوم هو نهج اعتمدته الممثلية في مصر 

 , العمل بنهج التكريم للمبدعين العراقيين في كافة االختصاصات لهذا العام وسيتم تكريم المبدعين العرب في العام القادم

االبداع والتميز له من قبل السفير  ثم جرت مراسيم تكريم ممثلية العراق بالجامعة العربية للمحتفى به الدكتور ناهض القيسي بتقديم درع 

حيث اكد القيسي شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة للدكتور العزاوي والتي ستكون محطة معنوية عالية يفتخر   الدكتور قيس العزاوي

أنا فخور جداً بهذا التكريم ..  من قبل المؤتمر الرابع عشر التحاد اآلثاريين العرب قائال 1122بها عقب تكريمه بلوح االثاريين العرب لعام 

 . الرائع الني تسلمت الدرع في البيت العراقي ووسط اهلي العراقيين المبدعين من دبلوماسيين وادباء وشعراء وفنانين واعالميين

  

الت مجدت االنجاز الذي والقى بعض الشعراء العراقيين عقب التكريم قصائد بهذه المناسبة العزيزة على الجميع الذين شاركوا بكلمات ومداخ

 ,  حققه القيسي وتمنوا له ولغيره من المبدعين العراقيين كل الخير والتقدم لخدمة العراق الجديد

  

بعد ذلك قدمت فرقة امثال الموسيقية المصرية معزوفات موسيقية واغاني تراثية من الفن المصري االصيل لسيدة الغناء العربي ام كلثوم 

نالت استحسان الجميع الذي اجتمعوا في الختام على مائدة الماكوالت العربية وعلى انغام الموسيقى   رية وفائزة احمدوشادية وردة الجزائ

 العراقية الدافئة على لقائهم القادم مع مبدع عراقي جديد
 


