
في عـام 1980 احـتـفــلـنـا بـعــيـد رأس الـسـنــة في بـيت أحـد األصــدقـاء كـنـا 6
أشخاص ستصبح أعمارهم 19 سنة بعد حلظات واالخرين ستصبح اعمارهم
ة حـلوة تقـررت مصـادفة لم يـكن مخـططا 18 سـنة .. أحـتفـال بسـيط واألصح 
لهـا .. .أشترينـا الكرزات والبـيسي والفواكه وجـلسنا نـنتظر الـساعة تصل الى
الثانيـة عشرة ليال وندخل في الـعام اجلديد ونودع عام 1979. فطلبت من كل

.. واحد أن يقول ماهي أمنيته
قال األول أتـمنى أن أتزوج التي احـببتهـا وأكوُن عائـلة ويرزقني الـله بولد وبنت
.... وبعـد سنـ على كالمه تـزوجت الـفتـاة التي يـحبـهـا ! لكن لـيس منه بل من
رجل غــريب وهــو مــازال حـتـى األن أعـزب رافـض كل زواج مــتـمــسك بــحــبــهـا

وعندما يراها من بعيد عند زيارة أهلها يقف كالصنم ينظر لها دون كالم ...
 w½U¦ « o¹bB «

قـال أتـمــنى أن سـافـر خــارج الـعــراق وأعـيش في لـنــدن أكـمل دراســتي هـنـاك
فضل الهـداف (كيغن كـيغان) وقد وأذهب الى ملـعب ليفـربول وأشجع جنمـي ا
سافر بعد سنة وذهب الئ هناك وجاء مـرة واحدة بعد االحتالل وعندما التقيته
ـا حـياة الـغربـة عـلمـته برودة األشـتـياق اليـسأل كان أبـرد من صـقيع لـنـدن كأ

مطلقا عن أصدقائه وذاكرته نسيت كل االصدقاء ...
 Y U¦ « o¹bB «

قال أمنيتي أن أصبح طيارا مدنيا فأنا أعشق الطيران ويعجبني أن أرى بغداد
من اجلـو ألني سمـعت ابي يقـول ما اجمل بـغداد من الـسمـاء ومنظـر نهـر دجلة
والفـرات والـبسـات .. احلظ لم يـبـتسم له أصـبح طـيارا ! لـكن طيـارا عـسكـريا
نظر بغداد من اجلو ولكن بطائرته السمتية وبعد 11 سنة وبدأ فعال يستمتع 
من هـذا الـكالم تـسـقط طائـرته في حـرب الـكـويت عام 1991 ويصـاب بـجروح

ويستشهد ويترك لنا ذكرياتنا اجلميلة معه نتذكرها ب ح وح ...
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قـال أمـنيـتي أن أدخل كـلـيـة الهـنـدسـة وأصبـح مهـنـدسـا مشـهـورا أخـدم وطني
وبالـفـعل يـدخل الئ كـليـة الـهـندسـة ويـتـخرج فـيـهـا ويصـبح مـهـندسـا مـشـهورا
ويـصل الى درجـة رئيس مـهـندسـ ! لـكنه يُـقـتل عام 2006 عـلى يد جـمـاعات
مسـلـحـة ويـتـرك الهـنـدسـة ويـغـادر احليـاة وتـبـقى حـسـرة فراقـه ترافـقـنـا دائـما

ونتذكره عندما نشاهد أوالده ..
¡U b _« f Uš U √

كانت أمـنيـته أن يلـعب في أحد االنـدية الـعراقـيًة لـكرة الـقدم فـهو العب مـوهوب
منـذ الصغـر واجلميع يـتوقع له مسـتقبال بـاهرا .. جرب حـظه في نادي الزوراء
درب كثيرا على وكان محط أعجاب اجلميع ولكن احلظ لم يـبتسم له فأجلسه ا
مـصـطـبـة األحــتـيـاط فـمل من هــذا الـوضع وتـرك الـنـادي ولــكـنه ظل من أشـهـر
الالعب في الفرق الـشعبية في بغداد .. وفي 2006 أصابه مرض مفاجئ لم

هله كثيرا وغادر احلياة ومازلنا نتذكره دائما ونحزن لفراقه.
 ”œU « o¹bB «

ـواهب كنت ـتـحدث فـقـلت لـهم ال اعـرف أمـنيـتي بـالـتـحديـد الني مـتـعـدد ا أنـا ا
أتـمـنى ان اكـون العب كـرة قـدم بـعـد أن بـدأت الـعب في شـبـاب نـادي الـشـرطـة
ادة الـتاريخ ألني من عشاقه وأيضا كنت أتمنى وكنت أحلم أن أصبح مدرسا 
الـســفـر ولـكن بــدرجـة أقل من لــهـفـة صــديـقي الــذي سـافـر الى لــنـدن .. ولـكن
االمنيات الثالث لم تتحق وأصبـحت ضابط شرطة وهي أمنية لم تكن على بالي
مطلـقا ... واألن بعد 37 على هـذه احلكاية الـتي أتخيـلها كأنـها حدثت باألمس
... ثالثـة من األصـدقاء غـادروا احلـيـاة .. وأثـنان فـي أوربا في لـنـدن والـسـويد
ويبقى صديق واحد صامدا في بغداد ينتظر عودتنا بفارغ الصبر .. أنه الزمن
والـقدر واحلـظ واحليـاة واألمـنـيـات أجـتـمـعت مـعـنـا وقررت مـصـيـرنـا وجـعـلـتـنا
نتفرق في بقاع االرض لم نحمل معنا سوى ذكريات جميلة أو حزينة نتكلم بها
اضـي ونشعـر بغـصة في الـقلب ب مدة وأخـرى كأن بـكالمنـا هذا نـستـرجع ا

ونقول ( ياليت الشباب يعود ).
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صفحة ورقية من فيسبوك
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الفوز
{ هل هناك العب لفت نظرك 

- ومن غـيـره العب العـراق حـسـ علي
العـب مـوهــوب جــدا وحـده فــريق العب

مهاري واتوقع له مستقبل باهر
{  أسـتـاذ خـالـد احلــديث مـعك شـيق وكـنت
اتمـنى أن التـقيك وحتـققت هـذه األمنـية فـمنذ
الـطـفــولـة وأنـا مــعـجب بـتــعـلـيــقك مـاذا تـقـول

للعراقي من خالل جريدة الزمان 
 _اتـــمــنـى اخلــيـــر لـــوطــنـــكم الـــعــراق
ولــلـــشـــعب الـــعـــراقي وحتـــيــاتـي لــكل
اجلــمــهــور الـــريــاضي الــذي يـــحــبــني
ويـسـأل عـني أيـنـما الـتـقـيه وأتـمنى أن
تــبــعث سالمي احلــار لــهــداف الــعـراق
النجم علي كاظم والشفاء العاجل له

- أنـــتـــهى لــقـــائي مـــعه وســـأعــود الى
بغـداد ويقرأ اجلمـهور العـراقي حتيات
وسالم أستـاذ خالـد احلربـان لهم لـكني
لم أســتـطــيع أن أوصـل سالمه لــلــنـجم
عــلي كــاظم النه رحل عـن هــذه احلــيـاة

بعد يوم من هذا اللقاء.

ي ايضاً  2004إلى  2007كما  تكر
ـــبـي الــــذي عـــقــــد في في الــــيــــوم األو
الكـويت عام   2007هذا بـاإلضـافة الى
الـتكـر الذي حـصلت عـليه من الـشيخ
وفمـبيك عـبد اللـه احلمـدان في فنـدق ا
بــدولــة الــكــويت وذلـك عـام  2009وقـد
حـضـر هـذا احلـفل الـعـديـد من الـنـجوم
والـقــيـادات الــريـاضـيــة عـلى مــسـتـوى

الكويت والعديد من دول العربية
{ سمعت أنك حتب البحر لكنك تخافه 

 _هذا صحيح أحب البحر ولكن أخاف
منه والدي مات غرقاً فيه ولكني أرتاح
ـنــظـره وأتـردد فـي الـدخـول فـي عـمـقه
وأتـمـنى دائــمـاً الـعــودة مـنه في أسـرع
وقـت ألنه غـــدار وحــتى إذا خـــرجت مع
أوالدي أكون حذرا  ووفاة والدتي بعد
اربــعـــة ســنـــوات من والـــدي جــعـــلــني
ـسؤولـية مبـكراً وفي طـفولتي أحتمل ا
كانت تصرفاتي دائماً أكبر من عمري.”

{ من ترشح لهذه البطولة 
- الفرق األربـعة لهـا نفس احلظوظ في

احلربان وبعدها صرت معلقا.
{ كـيف كان شعـورك عندما فـز في نهائي

اخلليج عام 1976 في الدوحة 
- وين رجـعــتـني يــا عـلي اليــام اجلـيل
الـذهبي لـلـكـرة الـكـويتـيـة والـعـراقـية .
فرحتي كانت ال توصـف ألننا فزنا على
منـتخب الـعراق الـقوي الـذي كان يضم
خـيـرة جنــوم الـكـرة الـعــراقـيـة في ذلك
الـوقت فـلـهـذا كانت فـرحـتي كـبـيرة وال
نــنـسى أن مـنـتـخب الـكـويت كـان يـضم
رعب " جـاسم يعقوب " ومعه الهداف ا
الــنــجـوم فــيـصـل الـدخــيل والــعـنــبـري
والـطـرابـلـسي وفـتـحي كـمـيل وحـسـ

محمد وحمد بو حمد "
ك { كم مرة  تكر

ي كـثيرا وأنـا انظر لـلتكر -  تكر
أن اآلخــرين يــقــدرون عــمــلك  فــقــد 
ي فـي الـــعــــديــــد من الـــدورات تـــكــــر
الـريـاضــيـة في اخلــلـيج  ومن أهــمـهـا
دورات اخلــلــيج س 16 و الــدورة 17 و
الـدورة 18 وذلك خالل الــفـتــرة من عـام

الــعــربـي فــحــسب بــكـل في كل الــعــالم
ـعـلـقـ لـكن يـؤخذ وهـذا مـا زاد عـدد ا
عـلى الـكـثـيـر مـنـهم أنـهم يـسـتـعـجـلون
الشهرة وهذا خطـأ كبير عليهم االبداع
والـتــألق والـتــأني وأن يـزدادوا خــبـرة
ومعرفة رياضية بـكل جوانبها وبعدها
تأتي الشهرة لهم على طبق من ذهب
{ كيف بدأت عالقتك بالتعليق الرياضي?
بـاريات  _بـدأت رحـلة الـتعـلـيق علـى ا
عام  1966وعملت فترة قصيرة كمعلق
متدرب بينما بـدأت التعليق رسميا في
كـــــأس اخلــــلــــيـج االولى عــــام ?1970
وكــانت اول مــبـارة اعــلق عــلـيــهــا بـ
ـصـري بيـنـما الـعـربي واالسـماعـيـلي ا
كـانت اول مــبـارة اعـلـق عـلـيــهـا خـارج
الـــكـــويت بــ مـــنـــتــخـــبــنـــا الـــوطــني
والـــبـــحـــرين في »خـــلـــيـــجي  «1عــام

1970.
{ يــقـال ان احلــربـان احــتـكــر الــتـعــلـيق في

العصر الذهبي?
 _بالفعل احـتكرت التـعليق ولكن ليس
االمر في يدي فمنذ عـملي بالتعليق لم
ـــعــــلق االول فــــلـــقــــد ســـبــــقـــني اكـن ا
عـبدالـعزيـز اخلـطيب وتـزاملت مع االخ
جـاسم مـجـلي الـذي كـان حـكـمـا سـابـقا
لكني تفرغت لـهذا العمل واستفدت من
ـصري مـحـمـد لـطيف ـعـلق ا خـبـرات ا
وبـذلت جـهــدا كـبـيــرا من اجل حتـقـيق

النجاح.
ـــبــدعــ ولــكن { يــقــال ان الــكـــويت بــلــد ا
لـالسف ال يــوجــد في الــوقت احلــالي مــعــلق

صاحب »كاريزما «مثلك?
- انـا عـشـقت هـذا اجملـال مـنـذ صـغـري
وكنت طالبا في مدرسة الصديق واالخ
رضا الفيلي (بوخالد) الذي وصل فيما
بــعــد لــدرجــة وكــيـل مــســاعــد لــشـؤون
درسة التلـفزيون وخالل وجـودي في ا
تنـبأ لي مـدرس مصـري بأني سـأصبح
سـتقـبل وبعـدها مـعلـقا ريـاضيـا في ا
بــســـنــوات قـــدمت كـــتــابـــا اطــلـب فــيه
التعليق عبر الـتلفزيون ووصل الكتاب
الى الفيلي الذي قـال لي انه كان يعتقد
ان اســـمي خـــالـــد الـــرقم »ألن خـــوالي
الـرقم وكـانت جـدتي رحـمة الـله عـلـيـها
ــشـرفـة عـلى تـربـيـتي «مـو خـالـد هي ا

الــتــقــيــته مـــصــادفــة في قــاعــة فــنــدق
الــشـــيــراتـــون في الــكـــويت بـــعــد فــوز
مـنتـخبـنا عـلى منـتخب الـيمن الـشقيق
وما أن عرفـني من العراق أبـتسم وقال
" حيّـا الـله العـراقيـ وهمس في أذني
گــأنه ال يـــريــد الــضــيف الــذي يــجــلس
مـعـناه يـسـمـعه "كيف حـال الـنـجم علي
كـاظم " قـلت له " وضـعه الـصحي سيّء
لـلــغــايــة " تــمــنى له الــشــفــاء الـعــاجل
وحـمــلـنـي سالمـأ لـه . كـان هــذا الـكالم
قبل أن يرحل علي كاظم عن هذه الدنيا
بـيـومـ ومن ثم جـلـست مـعه وقـلت له
بـسـبب مـنـتـخـب الـكـويت لم ا الـلـيل
عـام 1976 بـعــد أن خــسـرنــا مــعـكم في
نــهـــائـي اخلــلـــيـج في الـــدوحـــة وكــان
تــعـلــيـقك يـزيــد من من حـزني . أراد أن
يــطــيب خــاطــري فــقــال لــكن مــنــتــخب
الــعــراق كـان يــضم جنــومــا رائــعـ ال
يــتــعــوضــون أبــدا فـمـن يـنــسى " عــلي
كــاظم . فـالح حــسن . رعـــد حــمــودي .
هــادي احـمـد . حـسـن فـرحـان . حـسـ
سعـيد . احمـد راضي . " العـراق منجم

لالعب ال ينضب أبدأ
اذا انت هنا في الفندق  { سألته 

- قـــال أنــا مـــدعـــو من قـــبل الــلـــجـــنــة
حلضور البطولة وإعطاء رأي الفني 
×كــيف تــرى الـتــعــلــيق الـيــوم بــعـد أن
تـــركت أنـت وزمــيـــلك االســـتــاذ مـــؤيــد
الــبــدري الـتــعــلـيق مــنــذ فـتــرة لــيـست

بالقصيرة 
- في الــبــدايــة ابــعث عــبــر صــحــيــفــة
الــــزمـــان سالمي وأشـــواقـي لـــلـــزمـــيل
ـــعــلـق الــرائع الــعـــزيـــز أبــو زيـــدون ا
صـاحب الــصـوت الــذهـبي الــذي جـعل
اجلـمهـور الربـاضي في الـعراق يـعشق
صــــوته ويـــتـــفـــاءل بـه في كل مـــبـــاراة
وبطولة واعتبره قامة رياضية شامخة
في االعالم الـرياضـي العـربي وسـمعت
أنه مـريض حـالـيـا فـاتـمـنى له الـشـفـاء
الـعــاجل . امـا بــخـصــوص سـؤالك عن
الـتـعـلـيق الـكـروي هـذه االيـام فـجوابي
بـالتـاكيـد هـناك مـعلـقون رائـعون خالل
هــذه الـســنـوات خــاصـة بــعـد انــتـشـار
ـــبـــاريــات الـــفـــضـــائـــيــات ونـــقـل كل ا
والــبـطـوالت الـكــرويـة لـيس في الـوطن
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شـاهـدتـهـا في مـلـعب الـشـيخ جـابر
فـي الـــكـــويت تـــرفـع عـــلم الـــعـــراق
وتــهــتف مـع اجلــالــيــة الـــعــراقــيــة
لعب " عراق عراق وجودين في ا ا
عـراق " بــعـد فــوزنـا عــلى مـنــتـخب
الــيــمن . أصــبــحـت قــريــبــا مــنــهــا
ومــــازالت تـــهـــتف وتــــغـــني بـــأسم
وطــنـهــا الــذي هــاجــرته من ســنـ
وأسـتـقرت فـي الكـويت . قـدمت لـها
نـفــسي " عــلي كــاظم من صــحـيــفـة
الـــزمـــان وارغـب في أجـــراء حـــوار
مـــــعك " رحـــــبت بـي وقـــــالت " اهال
بالزمان وقُرائها ومن خاللها أبعث
سـالمي وأشــــواقي لــــكل الــــشــــعب

العراقي "
لعب  اذا أنتٍ في ا { سألتها 

ـاذا ال أكون في -أجـابت بسـرعـة و
لـعب هل تعـقل أن منـتخب بالدي ا
يـــلــعب في الـــكــويت وأنـــا أشــاهــد
ـباراة من خالل شـاشة الـتلـفاز? . ا
ـلعـب واحمل بـالـتـاكـيـد أكـون في ا
علم بالدي وأهـتف بأسـمه ونفـتخر
به أيـنـمـا نذهـب . في كل حلـظة من
هذا الـلقـاء السـريع ينقـطع حديـثنا
لـوجـود مـشجـعـ عـراقـي من كال
اجلـــنــســ يــرغــبـــون في الــتــقــاط
الـصـور مـعـهـا وكــانت تـسـتـقـبـلـهم
بـرحـابـة صـدر وابــتـسـامـة جـمـيـلـة
وتـقول هـذا جمـهوري الـعزيـز الذي

يـبــادلــني احلب رغم أبــتــعـادي عن
ـبـدعـ وطـني لـكـنـهم ال يـنـسـون ا
سـوى كـانوا فـنـانـي أو ريـاضـي
أو في أي مـجال أخـر . صـحـيح أنا
في غـــربــــة ولـــكــــني أتـــنــــفس حب

العراق كل حلظة 
{ هل مارستٍ الرياضة سابقا 

- أوال أنـــا مع عـــائـــلـــة ريـــاضـــيـــة
جـمـيعـنـا مـارسنـا مـختـلف األلـعاب
وانـا كـنـت بـطـلــة في اجلـمــانـسـتك
وشاركت في عدة بطوالت ومارست
ـــــيـــــدان لـــــعـــــبـــــة الـــــســـــاحـــــة وا
والـــســبـــاحـــةوالـــطـــائــرة . اعـــشق
الرياضة بشـغف وباخلصوص كرة
الــقــدم وعـنــدمـا يــلـعب مــنـتــخـبــنـا

الوطني
{ شـاهــدت صـورتـك مع مـجــمــوعـة من
الفـنـانـيـ الـكويـتـيـ في عـمل مـسرحي
أسـمه " ولد بـطـنا " مـاهـو دورك في هذه

سرحية  ا
- قــبل أن أجــيب عــلى ســؤالك أنت
سـرحـية مـع النـجوم مـدعـو لهـذه ا
الكابـ أحمد راضي و نـشأت أكرم
ونور صـبري . أمـا بخـصوص هذه
سرحـية التي يشـاركني فيها دور ا
الـبـطـولـة الفـنـان الـكـويـتي الرائع "
طـارق العـلي والفـنان عـبد الـرحمن
الـعـقل " فـهي تـتـحـدث عـن مـسؤول
كــويـتـي كـيف كــان يــعــيش حــيـاته

ــتـرفــة عـنــدمــا كـان في الــسـلــطـة ا
ويجـسد الـدور الفـنان طـارق العلي
وأكــــون أنــــا زوجــــته وايــــضــــا لي
ـتـرفـة والـصـرف والـبـذخ حــيـاتي ا
واخلــــدم واحلـــشم وفـــجـــأة يُـــقـــال
زوجي مـن الـوزارة وال أحــد يــسـأل
عـنــا وتـذهب كل االمــتـيــازات الـتي

كنا ننعم بها
سرحية  { ماهي رسالة هذه ا

سـرحيـة تتطـرق لبـعض الناس - ا
ـسـؤول الـذين كـانـوا يـحـيـطـون بـا
وكيف كانوا يتملقون له ويتوددون
له وعــنـدمـا يـخـرج من الـوزارة ألي
سبب كان سوى كان أقالة أو تقاعد
تـراهم يـبـتـعـدون وال يـسـألـون عـنه
ــصــالح أو فــهــؤالء هم اصـــدقــاء ا

نصب . ا
{ اتفقت معها ان نـكمل لقاءنا بعد
حضـورنا للـمسرحـية وبالفـعل بعد
يـومـ من لــقـائـنــا هـذا ذهـبت الى
سرح العمال الذي يقع في منطقة ا
حــــولي في الــــكــــويت بــــصـــحــــبـــة
الــصـــديق أحــمـــد راضي ووجــدنــا
الـكـابـ نـشأت أكـرم والـكـابـ نور
صــبــري واإلعالمي الـــعــراقي عــلي
نـوري . ورحـبت بنـا أجـمل تـرحيب
وكـــــانت فــــرحـــــة بــــحــــضــــورنــــا .
سرحية وصفق وأستمعتنا جدا با
اجلـمهـور لهـا كـثيـرا فهي مـحبـوبة
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من الـــشــعب الـــكــويــتـي واجلــمــيع
يحبـها ومعـجب بها . عنـد االنتهاء
ـــثل مـــا من الـــعـــرض ودعــــتـــنـــا 
استقبـلتنا من حب وكـلمات صادقة
لعب من قلبها وقـالت موعدنا في ا

باراتنا مع االمارات .
باراة شاهدتها عندما حان موعد ا
وسط اجلمهور العراقي ترفع العلم
وتـهــتف مــعــهم بــحــبــهــا لــلــعـراق
وأتفقت معهـا ان نكمل احلوار بعد
ـبــاراة حــيث لم تــتـوقف أنـتــهــاء ا
مــيـس كــمــر عن الــتـــشــجــيع وحث
الالعب عـلى الفوز لكن مع األسف
كان العبونـا في مستوى سيّء جدا
وخـــســرنــا مـع مــنــتـــخب االمــارات
الــضــعـــيف وعــنــدمــا الـــتــقــيــتــهــا
اسـتقـبلـتـني بالـدموع حلـزنهـا على
خسارة منتخبنا فقلت لها " لنلتقي
مــرة ثــانـــيــة بــدون حــزن ودمــوع "
قالت مع األسف أضعنا فوزا سهال
وحـزني عـلى هـذه اجلـمـاهـيـر التي
ســانـدت مــنـتــخـبــنـا مــنـذ أول يـوم

للبطولة
تـركت الـفــنـانـة مـيس كــمـر حـزيـنـة
والـدمــوع في عـيـنــهـا تـنــزل بـحـزن
ـــنــتــخب ومن حــولــهــا خلــســارة ا
اجلـالـيـة العـراقـيـة الـتي لم تـتوقف
عن تــشــجـيع فــريــقـهــا الــذي خـيب

الظنون كما في كل مرة

ـعـرف ال ال يــحـتـاج الى تـعـريف فـا
يُعرف فأسـمه وشهرته وصلت الى
كل الــبـــلـــدان الــعـــربــيـــة من خالل
تـســديـداته الــقـويـة واهــدافه الـتي
هـزت الــشــبـاك بــدون رحــمـة. رحل
ـنـتـخب وفي قـلـبه جنم الــزوراء وا
غصـة من الـدولة وزمالئه الالعـب
الــذين لم يـسـألــوا عـنه رغم مـرضه
وتــنــقــله من مــســتــشــفى الـى اخـر
وعـندمـا زارته جـريدة (الـزمان) في
بـيـته قـبل أربـعـة أشـهـر طـلب مـني
عـدم ذكـر أسـمـائــهم لـكي اليـزعـلـوا
بالرغم من ان الـكثير مـنهم هجروه
منـذ فـتـرة طـويـلـة ولم يـسـألـو عنه
رغم مـرضـه وتنـقـله مـن مـستـشـفى

الى أخر
وهـذه نـبـذة مـخـتـصرة عـن الراحل
علي كـاظم للـجيل الـكروي احلديث
العب وكيف الذي لم يشاهده في ا
كان يطربنا بأهدافه ومهاراته

حــقـق عــلي كــاظم مع مــنــتــخــبــات
الـــعـــراق الـــعـــديـــد من االجنـــازات
أبــــرزهــــا مع مــــنـــتــــخب الــــعـــراق
الـعـســكـري الـذي فــيه يـعـد الالعب
األبـرز بـتــاريخ الـكـرة الــعـسـكـريـة
فــــحـــصـل مع مـــنــــتـــخـب الـــعـــراق
العسـكري على ثـالث بطوالت كأس
عـالم األولى عام  1972في بـغداد
ـدرب عـادل بــشـيـر حـيث بـقـيــادة ا
حصل مـنتخـبنا عـلى البطـولة بعد
الفـوز على الـيونان وسـاحل العاج
والتعادل مع تركيا وإيـطاليا بينما
انـســحــبت فــيـتــنــام من الـبــطــولـة
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وسجل علي كاظم هدفا واحدا ضد
ـبـاراة األخـيرة سـاحل الـعـاج في ا
الـــتي انــتــهـت بــثالثـــيــة نــظـــيــفــة
لـلعـراق والـبـطـولـة الـثـانـيـة كانت
عـــام  1977فـي دمـــشـق بـــقــــيـــادة
ــاني رايـــشــلت لـــيــكــرر ـــدرب األ ا
(مـــدرب نــــادي اجلـــيش وقــــتـــهـــا)
وسـجل عـلـي كـاظم ربـاعــيـة الـفـوز
الرائـعة عـلى البـحريـن ضد حارس
ـرمى حــمـود ســلـطـان فـي بـغـداد ا
ـدرب ضـمن الـتـصــفـيـات بـقـيـادة ا
عـمـو بــابـا وبـعــد جتـاوز اإلمـارات

أيــضــا بـــالــتــصــفـــيــات ســاهم مع
ــنـــتـــخب الـــعـــســكـــري بـــالـــفــوز ا
بــالـبــطــولـة بــعـد الــفـوز عــلى فـرق
انيا الغربية وفرنسا مجموعات (أ
ونــيــجـيــريــا) والـتــأهل لــلـنــهـائي
لـيسـجل عـلي كاظـم احدى ضـربات
الـتـرجـيح احلــاسـمـة ضـد الـكـويت
الـذي كــان بـقــيـادة أفـضـل مـدربـ
ـاريـو زغـالـو ـتـمـثـلـة  الـبـرازيل ا
ويـسـاعده كـارلـوس البـرتـو بيـريرا
بـاراة لصالح العراق -5 وانتهت ا
ـبـاراة بـوقـتـهـا  4بـعـدمـا انـتـهت ا

األصـــلي واالضــــافي بـــالــــتـــعـــادل
الـســلــبي أمـا الــبــطـولــة الــثـالــثـة
فـــكـــانت عـــام  1979فـي الـــكـــويت
درب عمو بابا واحرز أبو بقيادة ا
هــديل بـهـذه الـبـطـولـة  5أهداف 3
مـنـهـا عـلى الــبـحـرين وواحـد عـلى
الـنــمــسـا وســجل احـدى ضــربـات
الـتـرجـيح الــفـاصـلـة ضـد إيـطـالـيـا
والـــتي انــتــهت  3-4بــعـــد تــعــادل
نتخـبان بالوقت األصلي بـنتيجة ا
 0-0كـمــا حـصل مــنـتـخـب الـعـراق
ركـز الثاني بـعد الكويت في على ا
بـطولـة كأس اخلـليج الـرابعـة التي
اقيمت بالـعاصمة القـطرية الدوحة
وحـــصل عــــلي كــــاظم عـــلـى ثـــاني
الــهـــدافــ بــعـــد جــاسم يـــعــقــوب
ـيـزة اختـير بتـسجـيله  8أهداف 
عــــلـى أثـــرهــــا كــــأفـــضـل مـــهــــاجم
بـالـبـطـولـة كـمـا وصل مع مـنـتـخب
ــبي إلى الــدور الـربع الــعــراق األو
بياد موسكو ?1980 نهائي في أو
أمــا عــلى الــصــعــيــد احملــلي فــفـاز
بـكــثـيـر مـن االلـقـاب وســجل أجـمل
االهـداف مع فـرق الـسـكك والزوراء
ــــخـــتـــلف والــــنـــقل والــــشـــرطـــة 

البطوالت احمللية والعربية.
الـــرحـــمـــة عـــلى روحه الـــطـــاهـــرة
وأتـمـنى أن تـهـتم الـدولة بـالـنـجوم
األخــرين الـذيـن يـتــسـاقــطــون مـثل
أوراق اخلـــريف بــصـــمت بـــعــد أن
هـمـلـتهـم الدولـة وتـركتـهم لـلـمرض
ــــادي دون أن تــــكــــلف والــــعــــوز ا

نفسها وتسأل عنهم.

مـبــارك لــلـفــائـزيـن وحـظــا أوفـر
ـسابـقات ـشـارك في ا لـباقي ا

الكروية القادمة.

اكرم احمد 
سجاد مهدي 

عباس الهنداوي

تـوقعـاتهم صحـيحـة فوز مـنتخب
االمـارات بـفـارق ضـربـات اجلـزاء

وهم 

شــارك اكــثــر من 300 شــخص
من اجلـــمـــهــور الـــريـــاضي في
أســتــفــتــاء فــيــســبــوك الــزمـان
ـعرفـة نـتيـجـة مـباراة مـنـتخب
الـعـراق ومـنـتـخب االمـارات في
قـامة بـطولـة اخللـيج العـربي ا
حـــالـــيــــا في الـــكــــويت والـــتي
أنـتـهت بـفوز الـفـريق اإلماراتي
بــفــارق ضــربــات اجلــزاء بــعــد
ــبــاراة بــشــوطــيــهـا أنــتــهــاء ا
األصــلي واالضــافي بـالــتــعـادل
الــســلــبي . ولـم نـحــتـج إلجـراء
شارك الن اغلب القرعة بـ ا
الــتــوقــعــات انــصــبت لــصــالح
مـنـتخـبـنـا الـوطـني الـذي خيب
أمـال اجلـماهـير الـعـراقيـة التي
كــانت تــنــتـطــر مــنه الــفــرحـة .
ــشـــاركــ في هــذا ثـالثــة من ا
االســتــفـــتــاء أســـتــطـــاعــوا من
ـبـاراة وكانت مـعـرفة نـتـيـجـة ا
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علي كاظم خالل اعتكافه

علق خالد احلربان مع (الزمان) ا


