
لم أتـوقع فـي يـوم من االيــام ان أكـون ضــابط شــرطـة ولم تــكن لــدي ايـة رغــبـة في
صـادفة وحدها جـعلتني أجد نـفسي طالبآ في دورة (37) دخول كليـة الشرطة . ا
سرية موسى بن نصـير الفصيل الـثاني . ومنذ عام 1982 بداية التحـاقي بالكلية
ــسـلك حلـ أحــالـتي الى الــتـقـاعــد لـكن قـلــبي بـقي مع اصـبـحـت جـزءا من هـذا ا

زمالئي الضباط الذين مازالوا يخدمون الوطن ويقدمون ارواحهم فداء له ..
كثيرة جـدا القصص والذكـريات بحلـوها ومرها رافقـتني في الشرطـة سواء عندما
كـنت طالـبآ في الـكلـية ام عـنـدما تـخرجت وأصـبحت ضـابطـآ .. من االيام اجلـميـلة
عهد العالي لقوى التي عشتها هو اللقاء بزمالئي الضباط في دورات الترقية في ا
األمن الداخلي حيث ألتقيهم كل اربع سنوات بسبب طبيعة عملنا حيث جتد أحدنا
وصل فتـكون فرصة رائعة في البصرة والـثاني عمله في السـليمانيـة والثالث في ا
لنـلتـقي بـعضـنا بـعـضا ونـستـعيـد ذكـرياتـنا أيـام كـليـة الشـرطـة . . اشكـر الله اني
مازلت محبوبا من كل الـذين عملوا معي على مدار 21 سنة و التقي بالـكثير منهم
ـواقف الرائـعة التي مـازلنـا نفـتخر واسـمع كلمـات التـرحاب واحملـبة والذكـريات وا

بها حتى االن
في عيد الشرطة أشكر عـميد كلية الشرطة الـلواء سوريان توفيق وكذلك لواء ناطق
رحوم فؤاد الـراوي وكل ضباط كلـية الشرطـة الذين عملـوا ليال ونهارا من اجل وا

ستقبل .. اعدادنا اعدادا صحيحا لنصبح ضباطا جيدين في ا
ـرحـوم ( الـعمـيـد حـقي وردي مصـطـفى ) مـدير اشـكـر اول مـدير عـمـلت مـعه هو ا

جنسية السليمانية الذي وجهني وعاملني كأبنه .. 
أشـكـر الـلواء ( مـنـاف الصـاحلي ) حـيث كـان اخآ كـبـيـرآ أستـشـيـره بكل صـغـيرة

وكبيرة .. 
شهداني) الذي عمل كروب لضباط الشرطة وجعلنا اشكر الدكتور ( اللواء اكرم ا
نـلـتقي بـالكـثـير من زمالئـنا الـذي فـارقنـاهم منـذ زمـان وهو ايـضا كـان عـميـد كلـية

ربي .. الشرطة وتخرج على يده الكثير من ضباط الشرطة وكان نعم العميد وا
أشكر الـلواء جيهـان حس بابـان الذي أعطاني الـثقة بنفـسي وأصدر امرا اداريا

نصب مدير احوال الكرخ بالرغم من اني كنت مالزما اول ..  بأن أكون 
أشكر اللواء الشهيد صباح مـهدي الذي كان زميلي وكنت دائماً اشعر بانه اخ لي

عندما أواجه أي مشكلة 
ـدير واألخ أشـكر الـعمـيـد حازم احـمد عـويد مـدير جـنسـيـة بغـداد حيث كـان نعم ا

والصديق 
اشكـر الـلـواء احـمـد رشـيد مـديـر اجلـنـسـيـة الذي عـشت مـعه اجـمل ايـام الـوظـيـفة

بحلوها ومرها 
دنية لثقته اشكر العميد عبد الرحمن مصطـفى معاون مدير عام لشؤون األحوال ا
الطلقة بعملي وجعلني مديرا للواقعات بالرغم من وجود ضباط اعلى مني رتبة . 
أشكر كل زمالئي الضـباط الذين عمـلت معهم او من عمل مـعي من الضباط الذين

أدنى رتبة مني 
فوض والشرطة الذين عملوا معي وقسم منهم استشهدوا اشكر كل ا

دفـاعــا عن الـوطن كــالـشـهــيـد ( الــرائـد اكـرم ومـالزم اول مـحـمــود ومالزم فـاضل
رحوم مفـوض ( محمد ) الذي استشـهد وهو وحيد اهله ومازلت ومالزم ناصر وا

اتذكر دموع امه وأبيه عند التشييع ..
اما عن القصص والذكريـات التي عشناها فـهي كثيرة جدا وقسم منـها كتبتها في
اضي لكنها تبقى عالقة في الذاكرة هذه الصحيفة قبل فترة وأصبحت جزءا من ا
في عيد الشـرطة أترحم على شـهداء الشرطـة الذين قدموا ارواحـهم للوطن خاصة
نتسبـ الذين شاركوا في حترير االرض فوضـ وا ضباط الشرطـة االحتادية وا

من الدواعش االجناس
كل عــام وجـهـاز الــشـرطــة بـخـيــر ويـبــقى دائـمـا وأبــدأ في خـدمــة الـشــعب والـعـ

الساهرة على الوطن
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احملــافــظـــات حتــتــاج فــقط الى رعــايــة
وأهتمام وصقل مواهبهم 

درس الفني  _الرسالة الثالثة هي أن ا
ـدرســة غـيـر مــشـمـول والـتــربـوي في ا
بــاخملــصــصــات الـتـي قــدرهـا 150 الف
ـدرسـ عـلى ديـنـار في حـ زمالئـنـا ا
مالك وزارة الـتربـية مـشـمولـ في هذه
ـالـيـة اخملــصـصـات فـارجـو من وزارة ا
أن تنصفنا وتشملنا بهذه اخملصصات
الـتي حرمـنا مـنـها فـليس من االنـصاف
أن حتجب عنا مخصصات نستحقها
ــوســـيــقى ــدرســـة ا أنــتـــهت زيــارتـي 
والـبــالـيــة وأتـمــنى من وزارة الـتــربـيـة
ووزارة الثقـافة واإلعالم االهتـمام بهذه
يـز وتذليل درسـة ورعايتـها بـشكل  ا
ـــشــاكـل الــتـي تــعـــرقل تـــقــدمـــهــا كل ا

وتطورها نحو األفضل

أعضاء في الفرقة السمفونية
{ هل لـديك رسائل توجـههـا الى البعض من

خالل هذا اللقاء
-نعم لدي ثالث رسائل 

األولى الـى أوليـاء أمـور الـطـلـبـة أطـلّب
مـنهم أن يـهتـموا بأوالدهـم ويتابـعوهم
في البيت ويـحثوهم عـلى الدراسة وأن
ـــدرســة الن ال يــعـــتــمـــدوا فــقـط عــلى ا
الــطــالب يــحــتــاج الى مــتــابــعــة خـارج

درسة  ا
-الــرســالــة الــثـانــيــة أتــمــنى أن تــفـتح
وسيقى والبالية فروع في كل درسة ا
مــحــافـظــات الــعــراق أو عــلى االقل في
بـعض احملافـظات أذا تـعـذر علـيهم ذلك
ــوصل فــمـــثال تــفــتح فـي الــبــصــرة وا
وهب والسليمانية الستقبال الطلبة ا
حــيث هـنــاك خــامـات فــنــيـة رائــعـة في

{ أسـتاذ مديح هل هـناك تـعاون بيـنكم وب
أولياء أمور الطلبة 

- نعم هـناك تـعاون مـشترك بـينـنا لكي
نــوفـــر أفــضل ســـبل لـــرعــايـــة وجنــاح
ـدرسـة حـتى أنـنـا عـمـلـنا الـطلـبـة في ا
كروبا مشـتركا في صفحـات الفيسبوك
مع أولياء أمور الطلبة للتباحث يوميا
حول أمور الطلبة وهناك ايضا مجلس
ــتــابـعــة الــطــلــبـة ــدرســة  اآلبــاء في ا
ومــعـــرفـــة مــشـــاكــلـــهم ووضـع أفــضل

عاجلتها احللول 
ـــــدرســـــة بـــــعض { هـل يـــــوجـــــد االن في ا
األساتذة هم من خريجها وكانوا طالبا فيها
- نعم يوجد االستاذ رشيد لطيف وهو
عضـو في الفـرقة السـمفونـية العـراقية
وأيـــضـــا االســـتـــاذ جـــنـــيـــد مـــحـــمــود
واالستاذ أحمد عـبد اجلبار وهم ايضا

وسيـقية ,اما بـالنسـبة لـقسم البـالية ا
فـان االخـتـبـار يـكـون لالطـراف ولـيـونة
اجلــسم والــلـــيــاقــة . وفِي كل األحــوال
االخـــتـــبــارات هـي من حتـــدد مــوهـــبــة

الطلبة في كل األقسام
وسـيقيـة في قبول { مـا دور دائرة الفـنون ا

الطلبة?
 _نــقـــوم نــحن بـــتــطـــبــيق الـــضــوابط
ـوسـيـقـى والـبـالـيـة الـتـابـعـة مـدرسـة ا
ــوســيــقى وهــنــاك ســيــاقـات لــدائــرة ا
نـــتـــبـــعــهـــا في كـل ســنـــة وبـــاالتـــفــاق
وسيقية والتنسيق مع دائرة الـفنون ا
وفق الـضوابط والـشـروط واليتم قـبول

تبعة . أي طالب خارج الضوابط ا
ـدرسة وكم تـقدم لـدخول ا  }مـا عمـر ا

سنة يدرس الطالب فيها ?
 _نسـتقـبلـهم من عمر  4سنـوات وبعد
ســــنـــتـــ مـن الـــتـــخـــرج ايــــضـــا يـــتم
اخـتـيـارهم لـتـأهـيـلـهم في الـدخـول الى
االول االبــتــدائي بــعــمــر ست ســنــوات
ونـسـتـقبـل حلد الـثـالث االبـتـدائي كون
األول فـنـيـا يـبـدأ من الـثـالث االبـتـدائي
ـدة  12سـنة من االول يـدرس الـطـالب 

االبتدائي الى السادس العلمي .
{ ما الدروس التي يتم تدريسها للطلبة ?
 _نفس الدروس التي يتم تدريسها في
ـنــهـاج ـدارس االخــرى اضـافــة الى ا ا
الــذي يــخص الــقــسم الــذي يـقــبل فــيه

الطالب .
{ هل مـؤهالت الطـالب او (مـوهـبته) تـمـنحه

االفضلية في التقد للمدرسة?
 _نـعم هـنـاك جلنـة الخـتـبار الـطـلـبة أذ
ـتـلك اذن تسـتـقبل ان الـطالـب الذي ال
وسيقـى او لياقة ال يتم اسـتقباله في ا
ـدرسـة اكـثر ـدرسـة . وحـالـيا تـضم ا ا
من 540 طالبا وطالبـة مقسم ماب "

الروضة . االبتدائية . الثانوية "
دير األستاذ " عاون ا بعدها التقـيت 
مــديـح يــحي قـــاسم " الــذي رحـب بــنــا
وأسـتـقـبـلـنا احـسـن أسـتقـبـال وأجـابه

على أسئلتنا بكل شفافية

وأنــا اضـع خــطـــواتي االولـى في بــاب
ـوسيقى والبـاليه إلجراء لقاء مدرسة ا
ـدرســة ومــعـاونه صـحــفي مع مــديــر ا
أبــتــســمت وتــذكــرت زيــارتي لــهــا عـام
1970 عــنــدمــا كـنـت طــالـبــآ في الــصف
الرابع االبتـدائي مع مدرستـي " الكنوز
" االبتدائيـة وكيف طلبـوا منا أن نغني
نـــشــيــد " عـــائــدون " لــكي يـــبث ضــمن
فـقـرات في الـتـلـفـزيـون الـتـربـوي أنذاك
ـوسـيـقى أخـرجني ـشـرف على ا لـكن ا
ـعــلم الــريــاضـة مع طــالب أخــر وقــال 
هـــؤالء صــــوتـــهـم نـــشـــاز وال يــــصـــلح
لإلنـشاد أو الـغنـاء ! مـازلت اتذكـر هذه
الـقــصـة كـلـمــا أمـر بـالـســيـارة بـجـانب
ــدرســة وفِي كل مــرة أتــمـنى أن أزور ا
ــدرســة الــوحـــيــدة في الــعــراق هـــذه ا
ــوسـيــقى والـبـالــيـة لـكن اخملـتــصـة بـا
الـــظـــروف ال تـــســمـح بـــذلك لـــكن قـــبل
أسبـوع قررت الذهـاب لها وأجـراء لقاء
ـدرسة االسـتاذ أحـمد سـليم مع مـدير ا
الـــذي أســتـــقـــبـــلــنـي في مـــكــتـــبه رغم
مسؤولياته الـكثيرة وأخذت منه بعض
األجـابـات عـلى أسـئـلتي وأكـمـلت بـقـية

األسئلة مع معاونه
{  أستـاذ أحـمد كـيف يـتم قبـول الـطلـبة في

وسيقى والبالية مدرسة ا
- في البداية أشكـر جريدة الزمان على
هذا الـلقـاء لكي يطـلع القـار على هذه
ــدرســة الــوحــيــدة في الــعــراق . أمــا ا
كـيـفيـة قبـول الطـلـبة فـهنـاك اختـبارات
لألطـفـال فــيـمـا يــخص االذن والـذاكـرة
ـوسيـقية والـسمع واالسـتقـبال لالذن ا
ـؤهـلـ لـتـعلم ولـلمـوهـبـة ولالطـفـال ا
ــدرسـة ــوسـيــقى وهـي من أنـظــمــة ا ا
الــتي اعــتــمـدت مــنــذ تـأســيــسـهــا عـام

1969 .
{ هل تــخــتــلف االخــتــبــارات بــ األقــســام

الغربية والشرقية وقسم البالية
 _نعم  ,يـخـتـلف من نـاحـيـة ان الـقسم
الـغـربي والشـرقي تـقوم بـاخـتبـار قدرة
الـــســمع والـــذاكــرة واســتـــقــبــال االذن
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الــوثـيـقـة لـيس تــوقـيـعه احلـقــيـقي ووصـفه بـ "نـبش
فــراخ". أمـا وجــود اسم اإلعالمي وجــدي احلــكـيم
كـشـاهـد عــلى الـوثـيـقــة فـمـردود بـوجــود تـسـجـيل
صوتي لوجدي احلكيم يـؤكد فيه أنه لم يشاهد أي
وثـيـقـة لزواج عـبـد احلـلـيم من سـعـاد حسـني رغم

شعوره بوجود قصة حب ب الثنائي.
وتطرق شـبانة إلى عمـر سعاد حـسني وقت حترير
زعومة مـشيراً إلى كونـها كانت تبلغ من الوثيقـة ا
الـعـمر  17عـامـاً وبـالـتـالي كـيف لـشيـخ األزهر أن

يحرر وثيقة زواج من دون وجود ولي أمر.
وشــددت أســـرة عـــبــد احلـــلــيـم عــلى أن مـــذكــرات
الراحل مـوجـودة ويقـول فيـها إنه لم يـتزوج سـعاد
ذكرات إال أن محمد حسني ألسباب ذكرهـا في ا
شــبـانــة رفض أن يـذكــرهـا قــائالً "فـيــهـا كالم مش
لطـيف". وفي النـهايـة تسـاءل شبـانة عن سـبب عدم
ظهـور سـعاد حـسني بـعد وفـاة عبـد احللـيم حافظ
دة  6سنوات والتصريح بأنهـا كانت متزوجة منه 
ـاذا لم تـطـالب بـحـقهـا في تـركـته مـعـتـبـراً أن ما و
يـــحــدث اآلن هــو وجــود بــعض األشــخــاص الــذين
يـحـاولـون كـسب أربـاح هائـلـة عـلى حـسـاب سـمـعة

الناس.
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في الـســاعـة الـرابــعـة عــصـرآ كُـنت
أسـتـعـد للـذهـاب إلئ مـلـعب الـشيخ
ـباراة جـابـر في الكـويت لـتغـطـية ا
الـنـهـائـية لـبـطـولة اخلـلـيج الـعربي
ب مـنتـخبي االمـارات وعمـان فاذا
بـاتـصـال هـاتـفي من الـصـديق عـبد
الله الكويتي مـدير االنتاج في قناة
 atvيبلـغني بانه بعـد نصف ساعة
لــدي لــقــاء صــحــفي مع اإلعـالمــيـة
حــلــيــمــة بــولــنــد وأن الــســائق في
طـريــقه الى الـفــنـدق اليــصـالي الى
الــقــنــاة . أصـــبــحت في حــيــرة من
أمـري وأمـام خيـارين ال ثـالث لـهـما
ــلـعب لــتـغــطـيـة امـا الــذهـاب الى ا
باراة الـنهائيـة أو الذهاب إلجراء ا
ـثـيرة لـقاء صـحـفي مع اإلعالمـية ا
للجدل حـليمة بـولند " لم أتأخر في
أتخاذ القرار فقلت للمنتج عبد الله
اخلـيار صـعب فكل صـحـفي يتـمنى
ـبـاراة الـنـهـائـيـة وأيـضا حـضـور ا
يتـمنى لـقاء حلـيمـة بولنـد لكني لن
ـــلــــعب ســــوف اعـــرف أذهب الـى ا
ـا أني ــبــاراة الحـقــا و نــتـيــجـة ا
مسافر غدا الى العراق وقد ال تتاح
الـفـرصـة مـرة ثـانـيـة لـلـقـاء حـلـيـمة
فـسـوف أحـضـر الى الـقـنـاة ألجـراء
الــلـقــاء وبـالــفـعل جــاءني الــسـائق
وذهـبت لـهـا ووجـدت معـهـا الـفـنان
السـاخر طارق العـلي الذي التـقيته
ـســرح بـعـد أن وجه قــبل ايّـام في ا
لـي دعـوة مع الــنــجم أحــمـد راضي
حلـضـور مـسـرحـيـته الـتي شـاركـته
مـثلة العراقية ميس دور البطولة ا

كمر . 
أهـال بـــــاإلعالمـي عـــــلي كـــــاظـم من
الــعـــراق نــورتـــني هـــذا مــا قـــالــته
اإلعالمــيـة حــلـيـمــة بـولــنـد عــنـدمـا
مـددت يـدي لهـا . جلـست بـجـانبـها
وبعـد الـسؤال عن احلـال واالحوال

قلت لها 
ـــاذا أخــــتـــرتٍ مــــهــــنـــة االعالم دون  }

سواها ! 
-أنـا بـاألسـاس خـريـجـة أداب قـسم
االعالم وبــدأت مــشــواري اإلعالمي
بـعام  2001حـيث كـانت طـالـبة في
الـسـنــة األخـيـرة بـكــلـيـة اآلداب في
جـامـعة الـكـويـتيـة عـندمـا اخـتارني
رئــــيس قـــسـم اإلعالم لـــلــــعـــمل في
تــلـفــزيــون الــكـويـت خالل بــرنـامج
ذبـست للـمـخرج خـالـد البـطي الذي
سـانـدني ورشـحـني لـتـقـد بـرامج

أخرى على تلفزيون الكويت
{ هل شـاركت في الـتـمـثـيل أم أقـتـصـر

دورك على تقد البرامج 

ظهرت كمـمثلة في عام  1995خالل
بـرنــامج األطـفـال »إفـتـح يـا وطـني
أبـوابك «مـع الـفـنــان طـارق الــعـلي
والفنانة أنوار سـعيد على تلفزيون
الــــكــــويت. وقــــدمـت في رمــــضــــان
فواريز حليمة . و قدمت العديد من
الــبــرامج عــلى مــخـتــلف الــقــنـوات
اخلليجية والعربية. كما أني قدمت
ـــهـــرجـــانـــات مـــثل الـــعـــديـــد مـن ا
مـهـرجـان صاللـة وليـالي دبي وهال
فـبرايـر وحصـلت عـلى لقب »ملـكة

جمال اإلعالميات العربيات
{ هل تتابع الفن العراقي 

- نــعم اتـابـعه واعــشق شـعـر نـازك
الئـكة حـيث كان أبي مـعجـبا بـها ا
جـــدا ويــحـــتـــفظ بـــكل دواويـــنـــهــا
الـشــعـريــة وأيـضـا يــعـجــبـني جـدا
ــهــنــدس صـاحب ــطــرب مـاجــد ا ا

الصوت الدافئ العذب
{ كـــيف وجـــدتٍ الــفـــريق الــعـــراقي في

بطولة اخلليج 
- فـي الـــــبـــــدايـــــة أقــــــول هـــــاردلك

لـلـمـنـتـخب الـعـراقـي الـذي قدم أداء
جيدا في البطـولة لكنه لم يكون في
مـــســــتـــواه فـي مـــبــــاراة االمـــارات
وأضـــاعـــوا الـــفــــوز بـــعـــد أن كـــان
مــرشــحـا قــويـا لــلـفــوز بـالــبـطــولـة
واعجـبـني جدا هـدف علي فـائز في

مرمى منتخب قطر
{ مــا صــحــة تــهــجَّم بــعض اجلــمــهــور
العـراقي عـلى حـلـيمـة بـولـند بـعـد مـباراة

االمارات 
- نــعم بـعـض اجلـمــهــور الــعـراقي
تـهـجَّم عـليء بـحـجـة أني كـنـت ضد
الـفريق وأني كـنت مـنحـازة للـفريق
ثلون اإلماراتي لكنهم بالتاكيد ال 
ــــعـــروف اجلــــمـــهــــور الـــعــــراقي ا
ثـالي وأقول لهم احلى بتشـجيعه ا
حتية للجمهور من حليمة بولند

{ ما سر عشقك للون الوردي 
وضوع سوى - ال يوجد أي سر با
أنه يـعــجـبــني هــذا الـلــون وتـوجـد
ألــوان أخـرى تـعـجـبـني لـكن الـلـون

فضل الوردي هو ا

{ خالفك مـع الــفـــنــانـــة زهــرة عـــرفــات
ـيـاه عادت الى وصل الى احملـاكم لـكن ا
مـجــاريـهـا بـاتــصـال هـاتـفي مــنـهـا كـيف

تها  تلقيتٍ مكا
- نــعم كـان هـنــاك خالف بـ وبـ
الــفــنــانــة زهــرة عــرفــات وصل الى
ـة ــكــا احملــاكم لــكــنـي تــفــاجــأت 
ي برنامج هاتفية منـها خالل تقد
" خـلـيـجـنـا بــاقي " وقـالت لُي أنـهـا
تـنـازلت عن الـقـضـية الـتي رفـعـتـها
ضــدي في احملــاكم بــســبب نــشـري
صـورة لـها دون عـلـمـها وبـصـراحة
سامح أجهشت بالبكاء وقلت لها ا
كر وأنتـهى اخلصام بيـننا وأنها
تــريـد أن تــسـتــقـبل الــعـام اجلــديـد

بدون خالف مع احد
{ مارأيك باالسماء التالية 

اخملـــرج خــالــد الـــبــطي / بـــدايــتي
كانت معه وأعطاني الثقة بنفسي 
الـفـنــان طـارق الـعــلي / فـنـان رائع
صـاحب قــلب طــيب وكــومــيـدي من

الطراز االول 

الفـنانـة حيـاة الفـهد / قـمة من قمم
الفن الكويتي األصيل 

الـفـنــانـة سـعـاد عـبــد الـله / فـنـانـة
راقـيــة مـحــبـوبــة جـدا عن الــشـعب

الكويتي 
الراحل عبـد احلس عـبد الرضا /
فـنـان ال يــتـعـوض وهـرم كــبـيـر في

سرح الكويتي ا
{ قدمٍت مع الفنان طارق العلي برنامج
يـــومي خالل بـــطــولـــة اخلـــلًــيـج أســمه "
خـلـيـجـنـا بــاقي " كـيف كـان صـدى هـذا

البرنامج عند اجلمهور 
- البرنـامج جمـيل ومتابع من أهل
اخلـــلــيـج ووجــود الـــفــنـــان طــارق
العلي أضـافة نكهـة خاصة وتفاعل
اجلــــمـــهــــور كـــثــــيـــرا مـع فـــقـــرات
الـــبـــرنــــامج وأقـــول هــــاردلك لـــكل
نتخب منتخبات اخلـليج ومبروك 

عمان كأس البطولة
{ هل عـــرض عـــلــــيكٍ دور بـــطـــولـــة في

السينما 
- الـكثـير مـن األدوار عُرضت لـكني
ـســتــقـبل رفـضت وقــد أوافق فـي ا
من يدري أذا أعجبتني قصة الفيلم
{ أهم الــبـرامج الــتي قـدمــتـهــا حـلــيـمـة

بولند 
- ذبـسـت .رن يـا جــرس . يــبـلــيـة .
حلـسـاب تـلـفـزيـون الـكـويت وكـذلك
قدمت برامج أغـانيكـم . أطياف ألو

حليمة حلساب قناة روتانا
وأيضا مسلسـالت حليمة - جزئ

إم بي سي 1
حليمة بارك حلساب قناة فنون

حـلـيـمـة بــونـد روتـانـا خـلـيـجـيـة -
ؤسسة اللبنانية لإلرسال ا

ديـو حلـيـمة  قـنـاة الراي - روتـانا
خليجية

حلـيمة زاد  قـناة العـدالة - روتانا
خليجية

خليجنا باقي
شـاركة طـارق العـلي قناة أي تي

في - العدالة
{ هل تفكرين في زيارة العراق 

- بـالــتـاكــيـد أتــمـنى زيــارته فـلـدي
جـــمــهــور واسع هــنـــاك وتــأتــيــني

رسائل كثيرة منهم 
 }وصـلنـا الى نهـاية الـلقـاء الكـلمة

االخيرة لكٍ
- شــكـرا جــزيال عــلى هــذا الــلــقـاء
وأيــضـــا أشـــكـــر جــريـــدة الـــزمــان
وكـــادرهــا فـــهـــذا أول لــقـــاء لي مع
صحـيفة عـراقيـة وأتمنى أن نـلتقي
مـــرة ثـــانـــيـــة وسالمي وحتـــيـــاتي

للشعب العراقي

W¹UJŠ …—uBK
هذه الصورة الـتقطت عام 1979 في
الكويت اثناء بطولة العالم العسكرية
الـتي جـرت هـنـاك وشارك مـنـتـخـبـنا
العسكري فيها وأحرز كأس البطولة
بــعــد فـوزه بــفــارق ضـربــات اجلـزاء
ـنــتـخب الـعـسـكـري االيـطـالي عـلى ا
درب عمو بابا ويظهر في الصـورة ا
ومـســاعـده بـاسل مــهـدي والالعـبـ
يـحي عـلوان وثـامـر يـوسف وبـفـوزنا
ببطولة الكويت أصبح العراق حائزا
علـى بطـولة الـعالم الـعـسكـرية أربـعة
مــرات االولى في بــغــداد عـام 1972
والـــثـــانـــيـــة فـي دمـــشق عـــام 1977
والــثـــالــثـــة في الـــكـــويت عــام 1979

والرابعة عام 2013 .

فـصـل جـديــد تـكــتـبـه قـصــة زواج الـعــنــدلـيب عــبـد
احللـيم حـافظ من الـسنـدريال سعـاد حـسني وذلك
بـعـدمـا قـررت أسـرة الــعـنـدلـيب مــقـاضـاة الـسـيـدة
ـنـعم أخت الـراحـلة سـعـاد حـسني جـاجنـاه عبـد ا
بـسبـب نشـرهـا وثيـقـة زواج حلـيم من سـعـاد التي

تعتبرها عائلة العندليب وثيقة غير صحيحة.
محمد شبـانة ابن شقيق عبـد احلليم حافظ أكد أنه
حذر السيدة جاجناه من نشر الوثيقة خاصة أنها
وثـيــقـة غـيــر صـحــيـحــة لـذلك جــاء قـراره الــلـجـوء
لـلـقضـاء بـعـدما نـشـرت الوثـيـقـة في كتـاب جـاجناه
الـصــادر حــديــثــا ويــحــمل اسم "ســعــاد- أسـرار

ة اخلفية". اجلر
وسرد شـبانـة األسبـاب التي تـثبـت أن الوثـيقـة غير
صـحيـحة وأولـها أنـها كـتب فيـها جـمهـورية مـصر
الـعـربـيـة عـلى الـرغم من كـون مـصـر وقـتـهـا كـانت

تحدة". حتمل اسم "اجلمهورية العربية ا
كـــمــا أشـــار ابن شــقـــيق حـــلــيم إلـى أن الــوثـــيــقــة
الـصـادرة عـام  1960حتـمل إمــضـاء شـيخ األزهـر
ــنــصب عــام 1964 حـــسن مــأمــون الــذي تــولى ا
ــوعـد اخلــاص بــالــوثـيــقــة مــؤكـداً أن ولـيـس في ا
ـوجود على التوقـيع اخلاص بـعبد احلـليم حافظ وا االعالمية حليمة بولند تقرأ (الزمان)

عمو بابا وعدد من الالعب

عبد احلليم حافظ وسعاد حسني في احد افالمها

درسة أحمد سليم  دير مديح يحي قاسممدير ا معاون ا


