
مؤسسة  عن  يصدر  اسبوعي  ملحق 
املدى لالعالم والثقافة والفنون 

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
فخري كريم

السادسة  السنة   (1486  ) العدد 
 2009 نيسان   (20) ــني  ــن االث

األيام األخريةاأليام األخرية
 من حياة  من حياة 
امللكة عاليةامللكة عالية

فيضان سنة 
١٩٥٤ وانقاذ 

بغداد من 
الغرق

االعظمية في التاريخ

 منها صدرت 
اول بيعة 

لالمير فيصل 
ملكاً على 

العراق

ص 11 

ص 14 
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اإللـــــه ـــد  ـــب ع ـــــــري  األم ــــاة  حــــي يف  ــــســــاء  ن
تقدم األمري عبد اإلله 
بن امللك علي بطلب 
يد ابنة عمه األمرية 
راجحة من شقيقها امللك غازي، 
وكان حيبها ويرغب بالزواج 
منها... إال ان امللك غازي، 
بالرغم من حسن العالقة اليت 
كانت تربطه حينذاك مع عبد 
اإلله، وألسباب خاصة به وحده، 
رفض طلبه واقترح عليه ان 
يقترن بشقيقتها الكربى األمرية 
عزة اليت كانت متيل اىل 
ابن عمها، إال اا تفتقر 
اىل اجلمال واجلاذبية اليت 
متيزت ا راجحة اىل 
جانب اا اكرب منه سنًا 
فاعترض على رفض 
طلبه وغادر العراق 
ممتعضًا.

جميل ابو طبيخ
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١٩٣١
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جعفر أبو التمن يقود محلة ملقاطعة رشكة الكهرباء األجنبية ١٩٣٢

د. محمد حسين الزبيدي
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١٩٣٤

احداث عراقية
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االول فيصل  املــلــك  ــاة  حــي يف  ــراء  ــع االولش فيصل  املــلــك  ــاة  حــي يف  ــراء  ــع ش
 عبد الكريم حسان خضير
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١٩٣٤

١٩٣٥

احداث عراقية
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صالح جرب ودقائقه األخرية يف جملس األعيان عام ١٩٥٧
د.علياء محمد
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في قصر الرحاب

   






 




     


 



 












    


     



     
 












     


    




  



 















 






  














مقابلة الملكة المريضة



     












 

















 
 

األيام األخرية من حياة امللكة عالية يف قرص الزهور ببغداد
تنشر ذاكرة عراقية 

صفحات من اوراق 
الراحل الدكتور كمال 
السامرائي واليت يروي 
فيها جانبًا من التاريخ 
السياسي واالجتماعي 

يف العراق ..
كتب اهللا علّي ان 

أعيش يف قصر 
الزهور ببغداد حنوًا 

من ستة أسابيع أعىن 
فيها بامللكة عالية 

زوجة امللك غازي 
اليت كانت يومئذ 

مصابة مبرض عضال 
ال يرجى شفاؤها منه، 

ومل أغادر القصر اال 
بعدما لفظت أنفاسها 
األخرية وهي مرمتية 

بإعياء على كتقي 
األيسر، وقد مسعت 

وشاهدت أثناء إقاميت 
ذا القصر أمورًا 

كثرية سجلتها بدقة 
وأمانة كجزء من تاريخ 

العراق احلديث يف 
تلك احلقبة.

من اوراق الراحل الدكتور كمال السامرائي
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ال أريــد أن يشــهد دكســن فــرث 

وفاتي
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عع ععببدد  االلككررييمممم ققااسسممم ببععدد ثثوورررةة  ١١١٤٤ تتممأول حوار ينشر مع عبد الكريم قاسم بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨

الـــــــعـــــــراق؟  ثـــــــــــورة  فــــلــــســــفــــة  هـــــــي  مـــــــا   *
ـــورة؟ ـــث ال ــتــنــفــيــذ  ل ـــوة  ـــق ال ــــى  ال الــتــجــأنــا  ـــاذا  ـــم ل  *
ـــا ـــن ـــورت ث نـــــجـــــاح  ســــــر  هــــــو  الـــــكـــــتـــــمـــــان..   *

مجلة الجيل المصرية ١٩٥٨ 
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وتعليق وتعليقصــورة  صــورة 

مطار بغداد في اربعينيات القرن الماضي

 




 








     




    




















    















































ماذا دار بني امللك غازي واألديب املرصي زكي مبارك
حسين شهيد
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ـــدون ـــع ـــس ـــن ال ـــس ـــح ـــد امل ـــب ـــدونمتــــثــــال ع ـــع ـــس ـــن ال ـــس ـــح ـــد امل ـــب متــــثــــال ع
خالص عزمي
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١٩٢٣
احداث عراقية














    























































      






















 

   
      
     
      

    


      

 
     
    
    
      
     
       
     




       

      
      






     



      

      

       
     
  
      







      


     


     



      
       







    
      
   



     





      
      
      


        








     
   
     
  
     
     
       




  








   

      




       
      
   


       
       



     
     




       

       








 
  


     




      
     
        






       
      
     

      



       



        

     
     


    



       
     
     
 


       
      
       
       



االعظمية عبر التاريخ

منها صدرت أول بيعة لالمري فيصل ملكا عىل العراقمنها صدرت أول بيعة لالمري فيصل ملكا عىل العراق

علي الخفاجي
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ــرق ــغ ال ـــن  م ـــداد  ـــغ ب وإنــــقــــاذ   ١٩٥٤ ــة  ــن س ــان  ــض ــي ف
صفحات من مذكرات  فخري الفخري  امين العاصمة في العهد الملكي

يف يوم األربعاء املصادف ٢١/ نيسان/ ١٩٥٤ كانت بغداد على وشك الغرق فطلعت جريدة (لواء االستقالل) 
حتمل مقالة حتت عنوان (وزير الزراعة يرفع الراية البيضاء) وفيها يتهم كاتب املقال فائق السامرائي الوزارة 

بالتقصري وعدم اختاذ إجراءات الواقية لدرء خطر الفيضان، واملقال يفصح عن حالة احلرية واالرتباك 
اليت أصابت املسؤولني فيما جيب القيام به وهو يعني الطريقة املقترحة للخروج من هذه 
احلرية، ويصف احلل كما يسمي الشخص الذي قدم املقترح بالذات، وقمت أنا بتطبيق 

مقترحي ذاك يف احلال وانتهيت من إكمال املهمة يف الساعة ٣,٣٠ صباحًا وزال اخلطر، 
وصدر بيان يف حينه من اإلذاعة مفاده أن بغداد قد سلمت وإنه سوف ال يذاع بيان آخر 

بعد ذلك، وتفصيل الواقعة هو كما يلي:
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 مذكرات  فخري الفخري اعدها 
الدكتور عماد عبد السالم  رؤوف





         
     









      
 
     
      
   
     



       
      




    
     
       
       
 
        
       







      
        



 


        



       
       




       








 


  
   
      


     


       
       
         


 






   

  

     
      
      








      




    
   
    
   
  
  
   

 


  
 


  
  
 

  


 
 

       
        
   
   
  
      
   

      
        

       
    




      
 



      






  
  



  
       
       

       



وهبي احالم  و  اهلــوزوز  وهبيمنرية  احالم  و  اهلــوزوز  منرية 
من ذاكرة الغناء العراقي

عرفـت منـرية اهلـوزوز برقـة صوـا وعذوبتـه وقـد عاصـرت 
منـرية املطربـة سـليمة مـراد، وان كانـت سـليمة سـابقة هلـا يف 
الغنـاء وقـد محلـت االثنتـان الغنـاء والطـرب يف زمـن مل يكـن 
هلـن مـن منافـس وقد مألتـا العـراق غنـاًء شـعبيًا أطـرب النفوس 
حـىت  الشـعبية-اهلوزوز-  األغنيـة  غنـت  مـن  أول  منـرية  وتعتـرب 
شـاعت هـذه األغنيـة فصـارت علـى كل لسـان، وبـدأ النـاس 

يدعوا بـ-منرية اهلوزوز

كمال لطيف سالم






