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للصحافة الشٌوعٌة العراقٌة اقام االعالم المركزي لحزبنا الشٌوعً  67بمناسبة الذكرى الـ 

العراقً حفال تكرٌمٌا بالمناسبة كرم فٌه عدد من الرفٌقات والرفاق الدؤبٌن والمثابرٌن 

تموز فً  82ر ٌوم الخمٌس والمتفانٌن فً عملهم بمختلف منابر حزبنا االعالمٌة وذلك عص

 .مقر طرٌق الشعب فً شارع ابً نؤاس ببغداد 

 

 الرفٌق مفٌد الجزائري

أبتدأ الحفل بالوقوف دقٌقة حداد على ارواح شهداء الصحافة التقدمٌة ثم اافتتح االحتفال الرفٌق 

مفٌد الجزائري عضو المكتب السٌاسً لحزبنا بكلمة رحب فٌها بالحاضرات والحاضرٌن من 

رفاق واصدقاء الحزب ثم استعرض تارٌخ الصحافة الشٌوعٌة العراقٌة منذ صدور اول صحٌفة 

 . فً مطلع القرن السابق الى ٌومنا هذا 

 



 
 الرفٌق رائد فهمً

 

بعد ذلك تحدث الرفٌق رائد فهمً عن الواقع االعالمً الراهن والتحدٌات التً تواجهها صحافتنا 

ظل االنفجار االعالمً الكبٌر بمختلف الوسائل السمعٌة الشٌوعٌة والتقدمٌة العراقٌة فً 

والبصرٌة مشٌرا الى ان صحافتنا كانت وما زالت تستقطب خٌرة االقالم العاملة فً الوسط 

 .الثقافً 

 

 
 الرفٌق طه رشٌد

ثم جاءت كلمة مكتب اعالم الخارج لحزبنا الشٌوعً تالها الرفٌق طه رشٌد والتً اكد فٌها على 

 :اعتباره احد الروافد المهمة لصحافتنا ونشاطنا االعالمً  ، وهنا نص الكلمة دور المتب ب

 الصدٌقات والرفٌقات العزٌزات )  

 االصدقاء والرفاق االعزاء

 تحٌة وسالم

باسم رفاق مكتب اعالم الخارج لحزبنا الشٌوعً العراقً نتقدم لكم باجمل التحاٌا والتهانً 

ً ٌشكل حافزا مستمرا من العراقٌة ، هذا العٌد التالشٌوعٌة لصحافة لعٌد ا 67الذكرى بمناسبة 

اجل نجاح عملنا االعالمً بشكل عام والصحفً بشكل خاص والوصول فً نهاٌة المطاف 

واضعة نصب عٌنٌها االهمٌة فً الصحافة العراقٌة الٌوم لتقدٌم صحٌفة مختلفة عما هو سائد 

والقٌام بالدور التنوٌري المطلوب فً هذه المرحلة ن التقدمٌٌالبالغة لنشر الوعً الفكري والثقافً 

 .التً ٌمر فٌها وطننا العزٌز 



ان عمل مكتبنا االعالمً فً الخارج ٌمثل استمرارا للجهود الطٌبة التً بذلها رفاقنا فً عملهم 

 الدؤوب قبل سقوط النظام  ، وٌشكل مكتبنا الٌوم رافدا مهما العالمنا ولجرٌدتنا مساهما فً تنفٌذ

ت وتطلعاتها بالعودة لوطن آمن امامه هموم الجالٌاملفات عدٌدة ، ومواضٌع متنوعة واضعا 

الخارج والداخل من مثقفٌن الحزب فً مستقر ، جاعال من العمل المشترك بٌن رفاق واصدقاء و

وكتاب وصحفٌٌن اساسا لربط ابناء الجالٌاات المتوزعة فً المنافً والمغتربات بوطنهم ، 

 .حبٌب العراق ال

 . (وازدهار وتقدم  خٌرالصحافة الشٌوعٌة والتقدمٌة بوكل عام ومجددا لكم منا التهانً 

 

قرأ الرفٌق الجزائري بعضا من تحاٌا وصلت لحفل التكرٌم ومنها تحٌة من الشاعر المبدع 

رٌاض النعمانً واالخرى من الشاعر واالعالمً ٌوسف المحمداوي لٌترك الحدٌث بعد ذلك 

ضم غٌالن لٌتحدث عن ذكرٌاته مع طرٌق الشعب فً مطلع سبعٌنات القرن الماضً للشاعر كا

 .ومحاوالته المتكررة للنشر فً الجرٌدة باعتبارها محطة متمٌزمهمة للمبدع العراقً 

 
 الشاعر كاظم غٌالن

 

 

 

اما الشاعر ابراهٌم الخٌاط فانه هواالخر كان ٌحلم بالنشر فً طرٌق الشعب فً اواخر 

ت من القرن الماضً لتمكمل شاعرٌته كما ٌعتقد اال ان الحظ لم ٌحالفه اذ ان الجرٌدة السبعٌنا

لتصدر الطرٌق علنٌة مرة  8002اغلقت وانتقلت للعمل السري وانتظر حتى سقوط النظام فً 

اخرى  حتى ٌتسنى له ـ وبنفس اللهفة االولى كما ٌؤكد الخٌاط ـ كً ٌرى اشعاره على صفحات 

 .الطرٌق



 
 ق الشاعر الخٌاطالرفٌ

 

واختتم االحتفال بتوزٌع الشهادات التكرٌمٌة على مجموعة من الصحفٌٌن والعاملٌن فً الطرٌق 

وكانت من نصٌب الصحفً كفاح محمد مصطفى والرفٌقة أم وسام والرفٌق أبو خلدون والرفٌق 

اعالم الخارج سكرتٌر مكتب  المبدع آشتً كما خصصت جائزة تكرٌمٌة للرفٌق رشاد الشاله

 .على دوره المتمٌز فً خدمة اعالم حزبنا وقد استلمها نٌابة الرفٌق ابو سالم 

 :ـ الرفٌق مفٌد الجزائري ٌوزع الشهادات التكرٌمٌة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


