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من اطرف ذكرياتي عن المذيعين ان المذيع المعروف سعاد الهرمزي 
 1691ضيع سبقا صحفيا لي عام 

فمن المعروف صحفيا ان السبق الصحفي هو أمل كل واحد ارتبط بمهنة 
فالسبق الصحفي هو الذي يرفع من  . الصحافة وخاصة في مجال الخبر

  مستوى المؤسسة الصحفية ومكانة الصحفي بين أقرانه وقرائه،
السبق الصحفي الذي اضاعه سعاد الهرمزي له قصة تتعلق بالزعيم عبد 

 .الكريم قاسم

 
 المرحوم سعاد الهرمزي



 
افتتاح مؤتمر وزراء  كان موعد 1691كانون الثاني عام  03يوم 

  .العرب ببغداد بدعوة من الزعيم الخارجية 
قبل ساعة من افتتاح المؤتمر وكنت ما أزال في مقر الوكالة في 

طالبا حضوري فورا إلى  الصالحية اتصل السكرتير الصحفي للزعيم 
وحال وصولي أدخلوني على . ألمر هام( الزعيم)وزارة الدفاع لمقابلة 

ن يعطي الوكالة سبقا عبد الكريم قاسم في مكتبه، بادرني بأنه يريد أ
  .صحفيا وان علي اإلسراع في إرساله وإعالنه قبل افتتاح المؤتمر

قال إن العراق نجح في إقناع تونس التي كانت تقاطع اجتماعات الجامعة 
العربية بحضور مؤتمر وزراء الخارجية في بغداد وان وزير خارجية 

  .اآلن إلى بغداد تونس في طريقه 
لكريم قاسم وأنا ال اعرف ماذا افعل بالخبر الهام خرجت من مكتب عبد ا

الذي احمله، كان الوقت ضيقا، ولم تبق سوى عشر دقائق على افتتاح 
المؤتمر، وبالفعل فقد استمعت في مكتب السكرتير إن اإلذاعة قد بدأت 

  .بالنقل المباشر لوقائع المؤتمر من قصر الزهور
 

 
 المرحوم سعاد الهرمزي

 
من  سعاد الهرمزي يتولى نقل وقائع المؤتمر المذيع كان المرحوم 

 اتصلت هاتفيا باإلذاعة وطلبت وهو يصف وصول الوزراء،،القصر
 هاتف النقل الخارجي في القصر، وعندما تحدثت مع أحد رقم 



الموظفين أمليت عليه الخبر وطلبت منه أن يعطيه إلى المذيع سعاد 
  .الهرمزي إلذاعته فورا
باعتبار أن هذه ( علمت وكالة األنباء العراقية)كان الخبر يبدأ بعبارة 

 العبارة هي التي تسجل السبق الصحفي للوكالة ولكن الذي حدث هدم 
علمت وكالة األنباء )شيء فقد أذاع المرحوم الهرمزي الخبر بعبارة كل 

ومعنى ذلك أن الخبر أو السبق الصحفي قد نسب إلى وكالة ( العربية
وهي فرع من وكالة أنباء رويترز ( وكالة األنباء العربية)رى هي أخ

البريطانية وهي وكالة نشطة في الدول العربية في حين أن وكالتنا 
. مازالت غير معروفة إذ لم يمض على تأسيسها سوى عام ونصف العام

 !!وهكذا ضاع السبق الصحفي

 


