
تزوجت سـعاد من جالل بعـد عالقة حب امـتدت ألكثـر من خمس سنـوات أثمر عن
طفل ولد وبنت وحياة رائعة بكل معنى الكلمة 

أذن 
هي سـعيـدة مع زوجـهـا الـذي وفـر لـهـا كل مـسـتلـزمـات احلـيـاة الـسـعـيدة مـن بيت
جـميـل في منـطقـة الـيرمـوك وسـيارة هـدية لـهـا بعـد زواجهـم بفـترة .. واالهم احلب
سارح طـاعم أو ا الذي يـجمـعهم وحرصه ان يـخرج مـعها كـل خميس الى  احـد ا

ويهتم جدا بذكر زواجهم ودائما تكون هديته جميلة وثمينة بانتظارها ..
باختصار 

كانت سـعاد تعيش مـلكة ومـحسودة من صديـقاتهـا اللواتي دائمـا يقولـون لها ( لو
هيج عريس لو ميراد الرجال ) ..

جالل 
ـادي جيد جـدا يهتم كان بـطبعه هـاد قليل الـكالم . عنـده شركة جتـارية وضعه ا
بأناقته وهنـدامه لم يترك خلفـه أي شك في انه زير نساء فلـهذا كانت سعاد زوجته
مـطمـئنـة علـيه من هـذه النـاحيـة وتتـفاخـر بحب زوجـها أمـام صديـقتـها وان زوجـها
دائما يقول لها" متحلى أي أمرأة بعيني " وصادف انه سافر الى  االْردن من اجل
ـدنـية لـغرض الـبطـاقة الـتمـوينـية عـمله الـتـجاري واحـتاجت سـعاد لـهويـة األحوال ا
دنية حيث بحـثت عنهـا في البيت فلم جتـدها فقـررت الذهاب الى  دائرة األحـوال ا

نصور لغرض إصدار هوية جديدة في ا
ـفـوض الـذي طـلب مـنــهـا االنـتـظـار حلـ إكــمـال مـعـامـلـة أعـطت مــعـامـلـتـهـا الـى ا
راجع الذين قبلها وبالفعل انتـظرت خارج الغرفة وبعد نصف ساعة طلب منها ا
احلضور وأعطته صورت وشهادة اجلنسية وبطاقة السكن إلكمال معاملتها وهي
عامـلة . اصبح فضول لـديها أن تنظـر الى سجلها واقفة أمامه تـنتظر منـه إكمال ا
رأة دني فاذا تقـرأ وجود أمرأة معها في الـسجل !! فقالت لـلمفوض ( من هذه ا ا
فوض االسم فقـال لها ( انها الزوجـة الثانية لزوجك جالل ) سجلة مـعي ! قرأ ا ا
ـدن الـيـابـانـيـة بـدرجـة ٧ عـلئ .. كـانت صـدمـتـهـا تـعـادل قـوة زلــزال ضـرب احـد ا
مـقيـاس رختـر ??? جن جنـونهـا وقالـت له أرجوك أتـأكد من الـسجل اكـيد اكـو غلط

وضوع مستحيل جالل يتزوج أمرأة ثانية فأنا كل شي في حياته !!! با
فوض بالسجل ومعه سعاد الـى  غرفتي وقال لي "سيدي األخت تريد تتاكد جاء ا
من هاي الزوجة الثانـية اللي مسجلـة بالسجل وياهم تكـول مستحيل زوجي يتزوج
أمـرأة غـيـري " كـانت في حـالـة يـرثئ لـهـا دمـوعـهـا تـتـحـدث بـدال عـنـهـا !!! أرجـوك
وضـوع مسـتحيل جالل يـزوج علـية !!! أجلـستـها وهدأت سيـدي اكيـد اكو غلـط با
من روعـها وغـضبـها وبـدأت ادقق السـجل بدقـة فتـب ان زوجـها تـزوج علـيهـا قبل
فوض سنـت حـسب عقـد الزواج الـصادر من احملـكمـة سنة 1996!!! طلـبت من ا
ان يـخرج لـي من اخملزن أولـيات مـعـاملـة الـزواج ??? وسعـاد جالـسـة لكـنـها جـسد
فـوض !!! بـعـد ربع سـاعة صـامت تـبـكي وتـسمـع ما يـدور من حـديث بـيـني وبـ ا

كانت األوليات امامي وفعال ان زوجها متزوج امراةً ثانية !!! 
نظرت 

ـوضـوع لـهـا بـعـد ان اغــلـقت الـسـجل فـإذا هـي تـقـول ( اكـيـد سـيــدي اكـو غـلط بـا
مـسـتحـيل اخـاف تشـابه اسـماء او تـشابـه بالـسجـل  كنت مـتـاكداً من ان زوجـها
تـزوج عـليـهـا فعـقـد الزواج صـحـيح وجالل بـنفـسه جـاء الى  الـدائرة قـبل فـترة مع
ــوجـودة في زوجـتـه الـثـانــيـة وطــلب هــويـات جــديـدة لـهـم حـسب تــاريخ اإلصـدار ا

سجلهم !!! 
إذن 

كل شي صحيح لـكن سعاد التريـدان تصدق احلكـاية !! فعال حزنت عـلئ وضعها
فـقــامت من الــكـرسي وأخــذت مـعــامـلـتــهـا وخــرجت من غــرفـتي وهي تــلـعن جالل
وزوجـته الثـانيـة !!? بعـد شهـرين تقـريبـا جاءت سـعاد وحـدها وبيـدها ورقـة الطالق
وضوع معه ! قالت في البـداية أنگر موضوع الزواج ولكن فقلت لها كيف فـتحتٍ ا

عندما ذكرت أسمها وعقد وتاريخ الزواج !
 اعترف انه متـزوج من امراة اخرى فقلت له " إذن الـطالق بيننا اذا لم تـختر بيني
وبيـنـهـا ! رفض أن يـطـلـقـهـا واعـتـذر مـني " لـكـني رفـضت اعـتذاره وأصـريت عـلى
ــعـسـول ! قــمت بـتـأشــيـر زواجـهـا الـطالق النه كــذب وجـعـلــني مـخـدوعــة بـكالمه ا
وإصدار هويـة احوال جديدة وكـتبت احلالـة الزوجية مـطلقـة ! فقالت لي " لم أتوقع
في يـوم من األيـام أن اقرأ هـذه الـكلـمـة في هويـتي " قـلت لـها اسـتـعجـلـتي كان من
ـمكن أن تـبقـ معه " قـالت انتـهى كل شي سأتـفرغ لـتربـية اوالدي  نـهضت من ا
الكرسي وخرجت من غرفتي وهي مكسورة اخلاطر تنظر الى هويتها وتقرأ كلمة "

مطلقة " فيزداد حزنها أضعاف 
....

جالل 
ـدنــيـة الن كل كـان ال يــتـوقع ان زوجــته سـتــأتي في يــوم من األيـام الى األحــوال ا
فاجاة وضيـاع هوية األحوال لسعاد عامالت كان ينـجزها بنفسه ولكن سـفرته ا ا

كشفت أمر زواجه

v²ý Y¹œUŠ√

صفحة ورقية من فيسبوك

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. Issue 5999 Thursday 29/3/2018 الزمان - السنة العشرون العدد 5999 اخلميس 11 من رجب 1439 هـ 29 من اذار (مارس) 2018م

v Ë_« WłËe «

WHOþu « …d «–

rþU  wKŽ88

ال.. ال.. ال.. ابـني الكـبيـر في هذا مـا هو
عـاقل.. ولـو هـو عاقل صـحـيح بـيـشجع
ه الــتــقــلــيـدي الــريــال واليــشــجع غــر

برشلونة
{ متى زرت العراق اخر مرة 

-زرته قـــبل فــتـــرة ذهــبت أســـبــوع الى
البصـرة بعد أخـر زيارة لي عام  1980
وعـشت أيــام جـمـيــلـة جـدا فـي سـفـرتي
االخــيـــرة واتــمــنـى أن أزور بــغــداد في
ــســتــقـبـل الني عـاشـق لـهــا وألهــلــهـا ا
الـطـبـيـ ومـشــتـهي أكل سـمك بـشـارع
أبي نـؤاس وعلى فـكرة عـندمـا كنت في
امــــريــــكـــــا أشــــتــــريت ســــمك الــــزوري
ـصـادفة جـاء شـاب يـشتـري سـمـكاً وبـا
فــقــال له صـاحب احملـل خـلص الــسـمك
فــقـلـت له تـعــال نـقــسم الــسـمك بــيـنــنـا
وتـــبــ أنه عـــراقي كـــلــداني فـــأخــذني
بــاالحــضـــان ودمــوعه تــنــزل كــالــشالل

ويقول لي كم مشتاق أزور بلدي
أنــتــهى لــقــاءنــا مع الــصــديق الــعــزيـز
مـيز كفـاح الكـعبي ووعدني االعالمي ا
بـزيـارة العـراق وحـمـلني أمـانـة السالم
واحلب لـهم وقـال اتـمـنى لـلـعراق االمن
واالمان واخلير والفرح ويبعد عن اهله

كل مكروه

اخلـــلـــيج ثـالث مـــرات مـــتـــفـــوق عـــلى
مـدربـ كـبـار أمـثـال زاغـالـو وكـارلوس
درب األجنبي اذا ألبرتو . وقد يـنجح ا
تــوفـرت له كـل اإلمـكــانــيـات والــظـروف
بـشــرط أن ال أحـد يـتــدخل بـعـمــله فـأنـا
ـدرب النـاجح والـذي يـطور دائـمـا مع ا
من أفـكـاره التـدريـبيـة الـتي من خاللـها

نحصل على نتائج جيدة
ـعـروف عـنك حتـب الـسـفـر و زرت اكـثـر { ا
دول الـعالـم وحضـرت نـهـائـيـات كـأس الـعالم
مـنـذ عـام 1994 سـؤالي أي مـنـتـخب ونـادي

فضل  تشجع ومن هو العب ا
-زرت اكــثـر من سـتــ دولـة في الـعـالم
وأجــيــد الـتــحـدث بــالـلــغـة االســبـانــيـة
واالنكـليـزية وعـشت سنـ في اسبـانيا
لكـني اعشق مـنتـخب البـرازيل وأشجع
ـــفــضل نـــادي ريـــال مــدريـــد والعـــبي ا

رونالدو
{ ومــاذا عن أفــراد أســرتك هل يــشــجــعـون

الريال أم البارشا?
أوالدي كـلـهم يـشـجـعـون الـذي أشـجـعه
وهـو ريـال مـدريـد ما عـدا ابـني الـكـبـير

يشجع برشلونة..
{ فــقــلت له مــازحـــآ أكــيــد ابــنك ألنه كــبــيــر

وعاقل شجع برشلونة?

{ أبــرز الالعــبــ الــعــراقــيــ في الــســابق
واحلاضر 

- شــوف الـعـراق زاخـر بــالـنـجـوم وأذا
أذكر أسماء فأحتاج الى مجلد ألني أذا
ذكـرت أســمـاء قـد أنـسى الـبـعض . أذن
أن أقول لك األسماء وأنت أعطي رأيك 
عدنان درجال / صـخرة الدفاع وافضل

مدافع أجنبته الكرة العراقية 
. حـس سـعـيد/ مـازلت أتـذكر فـرحتي
عـنـدمــا سـجل هــدفه الـقــاتل في مـرمى
مـنتـخب أيـران في نهـائي شـباب آسـيا

عام 1977
 .يونس محمود/ أفضل مهاجم عراقي

في أخر عشرين سنة 
. أحمد راضي / العب سابق عصره 
تـلك مهارات عـالية . حبـيب جعفـر / 

ومراوغ ومن الصعب مراقبته 
جــسـ مــيـران / العب جـيــد رأيـته في
أكثر من مباراة وأعجبتني طريقة لعبه

وحتكمه على الكرة
درب احمللي أم األجنبي  { هل انت مع ا
درب الـناجح اجملتـهد بغض _أنا مع ا
النظر عن جنسـيته فهناك مدرب محلي
ـيز بـالنـتائج مـثل الراحل عـمو لـكنه 
بـابا الـذي قـاد الـعـراق لـلـفـوز بـبـطـولة

الـلـغـات االسـبانـيـة واإلنـكلـيـزيـة فضال
عـن الــعـــربــيـــة تــغـــطــيـــة الــعـــديــد من
ـيــة من بـطــولـة كـأس الـبــطـوالت الــعـا
ـتحـدة األمريـكية الـعالم في الـواليات ا
ـكــسـيك  1994ثـم كـأس الــقـارات فـي ا
وبــطــولــة كــوبــا أمــريــكــا األخــيــرة في
فـنـزويال بـاإلضافـة إلى آسـيـاد الـدوحة
وأكـثر من بـطولـة لكـأس اخللـيج وعلى
رأسـهـا بـطـولـة كـأس اخلـلـيـج األخـيرة

في الكويت .
{ مــاهـي أبــرز فــقــرات بـــرنــامــجك االذاعي
الـشهـيـر " روحك ريـاضيـة " الـذي تـقدمه من

أذاعة نور دبي
- الــبـرنــامج مــســتـمــر مــنـذ  12عــامـا
ويــعــرض خــمــســة أيــام في األســبــوع
ومــدتـه ســاعــتــ في الــيــوم الــســاعــة
االولـى تكـون تـثقـيـفيـة لـلـمسـتـمع مثال
أقرأ له أخـر أخبار الـصحف الريـاضية
ـــيــة االمـــاراتـــيـــة والــعـــربـــيـــة والــعـــا
وتــــعـــاقــــدات االنــــديـــة مـع الالعــــبـــ
والــنـجــوم وبـورصـة الالعــبـ ومن ثم
أســــلط الــــضــــوء عــــلـى دوري الــــكـــرة
ـبــاريـات واالهـداف اإلمــاراتي وأبــرز ا
ونــتــائج الــفــرق ويــتــخــلل الــبــرنــامج
طـرائف ريــاضــيـة وأرشــادات تـربــويـة
وهنـاك ايضا فـقرة كارت اصـفر وكارت
سـيئـ في الوسط احمـر ضد بـعض ا
الرياضي أو ضد حاالت معينة حتصل
في الريـاضة وخـاصة بـكرة الـقدم . أما
السـاعـة الـثـانـية من الـبـرنـامج فـتـكون
مخصصة لقضية رياضية نتناول فيها
مـــثال أقــــالـــة مـــدربـــ أو أنـــخـــفـــاض
ــنـتــخـب االمـارات أو مــســتــوى االداء 

نادي مع
{ أنت مــتـابع جــيـد لــلـكــرة الـعــراقـيــة كـيف

تقيمها 
ــوهــبـ - الــعــراق مــنــجم لـالعــبــ ا
والـشـعب الـعـراقـي عـاشق لـكـرة الـقـدم
لــكن مـــســتــوى الـــكــرة الــعـــراقــيــة في
السنوات االخيرة متذبذب وقد نعذرهم
ـر في بــعض األحـيـان ألوضــاع الـتي 
بهـا البـلد لكن يـجب أن ال نغض الـنظر
عن الـتقـصـير واألخـطـاء التي أدت الى
تـــراجع الـــكــرة الـــعـــراقـــيــة ومـن هــذه
االخـــطـــاء غــيـــاب الـــكـــشـــافــ الـــذين
ــواهـب الــكــرويــة في يــبـــحــثــون عن ا
دارس ومن ثم الـسـاحات الـشـعبـيـة وا
رعايـتهم وصـقل مواهـبهم وأيـضا عدم
وجود مالعب جيدة لألنـدية وهل يعقل
أنديـة بحجم نـادي الشـرطة أو الزوراء
أو الطلبة التوجد لديهم مالعب خاصة
بهم وأيـضـا الـكـرة العـراقـيـة تنـقـصـها
ثـقـافة االحـتراف الـصـحيـحـة فالـبعض
يـتـصـور أن االحـتراف هـو تـوقـيع عـقد
احتـرافي ب الالعب والـنادي وأنـتهى
وضـوع في ح االحتـراف مجـموعة ا
قـواعــد مـتــكـامــلـة ونــحــتـاج لــتـثــقـيف

اجلميع على هذه القواعد
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فـي كل زيـارة لــدبي أحــرص عـلى لــقـاء
الـصديق االعالمـي كفـاح الكـعـبي الذي
مـا أن يــراني حــتى يـقــول " هال بــعـلي
الـعـراقي نـورتـنـي " ودائمـا مـا يـنـصب
حــديـــثــنــا عن كـــرة الــقــدم الـــعــراقــيــة
والعربيـة وأخر أخبار الدوري األوربي
وبالذات فـريقي برشلـونة والريال وفِي
زيارتي االخيرة للكويت لتغطية بطولة
اخلـلـيج الـعربـي التي جـرت هـنـاك كان
الصديق االعالمي كفـاح الكعبي يسكن
مــعي في فــنـدق الــشــيـراتــون وغــرفـته
بـنـفس الـطـابق الــذي أسـكن فـيه فـكـنـا
نـلــتــقي يــومــيــا خالل أيــام الــبــطــولـة
وجــمــعــتــنـا لــقــاءات عــديــدة وكـان في
الـنـهـايـة هـذا احلـوار اجلـمـيل مـعه في

صحيفة الزمان
{ هل انت عراقي الهوى أم عراقي األصل 
- يـبــتـسم قـبل ان يـجـيب عـلى سـؤالي

ويقول 
أنا عراقي األصل من مـحافظـة البصرة
قـضـاء ( الـفـاو) وهي آخــر مـنـطـقـة في
الـعــراق عــلى اخلــلـيج ومــازلت أتــذكـر
مـدرستي عـندمـا كـنت في الصف االول
االبـــتـــدائي " مـــوسى بـن نـــصــيـــر " ثم
انـتـقل أهلـي إلى دبي وعمـري حـيـنذاك
ـكـن سـبع أو ثـمـاني سـنـوات وعـاش
الوالـد في أبوظـبي اإلماراتـية مـنذ عام
ـرحـلـتـ االبـتـدائـية 1967م ودرست ا
واإلعـداديــة ثم الــثـانــويــة وذهـبت إلى
إسـبـانـيـا فدرست سـنـة دراسـيـة وعدت
إلـى اإلمــــــارات وأكــــــمــــــلـت دراســــــتي
اجلــامــعــيــة (صـحــافــة وإعالم) وكــنت
أحب دراســـــة (اإلعـالم والـــــريـــــاضــــة)
ـنطق وعـلم النـفس كانت والـفلسـفة وا
تـخـصــصي الـفــرعي.. ولـكن الــريـاضـة
أخذت أكثر جـزء من حياتي ألنني كنت
ألـــعب كــــرة قـــدم فـي نـــادي أبــــوظـــبي

وأيضا مارست لعبة كرة اليد
{ اجلمـهـور الـعـراقي يـعرف كـفـاح الـكـعبي
من خالل ظـهــوره كـضــيف دائم في بــرنـامج
العب لــكــنه االن يــريـد أن يــتــعـرف صــدى ا

على سيرتك الذاتية
- حـالـيــا رئـيس الــقـسم الــريـاضي في
صــحـيـفـة اإلمــارات الـيـوم العب سـابق
في كرة القـدم واليد في نـادي أبو ظبي
ســـابــــقـــاً. خـــريج جــــامـــعـــة اإلمـــارات
تخصص إعالم امـتياز بـدرجة الشرف.
بـداية مـشوار الـصحـافة الـرياضـية في
اإلحتــاد مـــنـــذ عــام  1982كـــصـــحــفي
ـشــوار مع نـفس ريــاضي ومـواصــلـة ا
الـصحـيفة أثـناء الـدراسة فـي الواليات
ـتحدة األمـريكـية كـمراسل للـصحـيفة ا
في والية كـاليفـورنيـا حتى عام .2004
رئــيس الــقـسم الــريــاضي في اإلمـارات
ـؤســسـ من تــــــــــاريخ الــيـوم ومن ا
 .1/7/2005معد ومقدم برنامج "روحك
ريـاضــيــة" في إذاعــة نــور دبي. إجـادة

ـؤشــرات والـدالئل  الــسـابــقـة كل ا
كـانت صـحـيـحـة بـأن وجـود عـدنان
درجال في بـغداد الهـداف  رياضـية
ــشــاركــة بــقــوة في انــتــخــابـات وا
أحتاد الكـرة العراقي بـدعم ملحوظ
من وزارة الــــشــــبــــاب وبــــشــــخص
وزيرهـا عبـد احلسـ عبـطان الذي
قدم له كل الرعايـة والتسهيالت من
شـاركة والـفوز بـاالنتـخابات أجل ا
ـال وعــلي جـــبــار وإزاحـــة كــتـــلــة ا
اخملتلف معهم مـنذ اكثر من سنت
وجـميع األوسـاط الريـاضـية تـعرف
بــهــذا الــصــراع غــيـر الـــمــعــلن في
ــرات ــعـــلن في ا ـــرات وا بــعض ا
االخـــرى من خالل الـــتــصـــريــحــات
اإلعـالمـيـة وآخــرهـا تـصــريح نـائب
رئـيس االحتـاد الــسـيـد عــلي جـبـار
عـنـدمــا قـال الـفـضل  الــكـبـيـر لـرفع
احلـظـر عن الـكـرة الــعـراقـيـة يـعـود
الى الـســيـد عـبــد اخلـالق مــسـعـود
رئــــــــيـس االحتـــــــاد وأن دور وزارة
العب فقط في الشبـاب هو تهـئية ا
حــ يـــعــلم الــقـــاصي والــداني أن
الوزيـر عبـطان كـان له الدور األكـبر
في رفع هـــذا احلـــظـــر  ولم يـــكــتف
عـلي جبـار بهـذا الـتصـريح فقط بل

أجــاب عــلى ســؤال لإلعـالمي عــمـر
ـباراة ريـاض من قـنـاة العـهـد عن ا
ــرتــقــبـة بــ مــنـتــخــبي الــكـويت ا
والعراق في األسابيع القادمة التي
أعــلن عـنــهـا وزيــر الــشـبــاب بـوقت
سـابق قــال " خـلـي يـلــعب مـنــتـخب
الوزارة ويـاهم " وهذا ما مـعناه ان
أي مــبـــاراة أو بــطــولـــة تــكــون من
مـــســـؤولـــيـــة االحتــاد فـــقط وعـــلى
الـــوزيـــر  أن ال يــــتـــدخـل بـــشـــؤون

االحتاد . 
نــعـود الى مـشــاركـة عـدنـان درجـال
في االنـتــخــابـات والــعـراقــيل الـتي
ـشـاركـة ـنــعه من ا وضــعت أمـامه 
من كـتـلـة عـبـد اخلـالق الـتـي تـعرف
جنـومـيـته وحب اجلـمـاهيـر له رغم
بـعده عن الـوطن ألكـثر من 22عـاما
تنـبي اكبر وما زيارته الى شـارع ا
دلـيل عـلى حب اجلـمـهـور  له حـيث
اســتـــقــبل أســتــقــبــال االبــطــال في
ســاحــة الـقــشــلـة واجلــمــيع كــانـوا
شاركة في انتخابات يطلبون منه ا
ـال الــتي االحتـــاد إلزاحــة كـــتـــلــة ا
ـست هذا الـشي  ووضـعت الـكثـير
من األسالك الــشــائـكــة والــعــراقـيل
ـنعه أجتـاه أي مرشح من الـنـجوم 

من الـــوصــول الى هــيـــئــة االحتــاد
ومــنـهــا " تــزكــيـة ثالثــة انــديـة ألي
ــنــافــســة عــلى مــرشح يــرغب في ا
رئاسة االحتاد " وكـانوا يتصورون
ـنع عـدنان من أن هـذا الـشرط قـد 
الـتــرشح لـصــعـوبــة حـصــوله عـلى
هـذه التـزكـية بـهـذا الوقت بـالذات .
لـكن درجـال اسـتطـاع في الـسـاعات
االخـيرة قـبل انـتهـاء مـدة التـرشيح
من احلــصــول عـــلى تــزكــيــة ثالثــة
انــــديـــة  و يــــدخل لالحتــــاد ومـــعه
اوراقه الــرسـمــيـة لــلــمـشــاركـة  في
االنــتــخــابـات  وكــان مــفــاجــاة لـهم
حيـث أنهم  فـصلـوا  القـرارات على
قــيـاسـهم وأصـبــحـوا هم اخلـصـوم
والقضـاة في آن واحد  ولم يـكتفوا
بـذلك بل أنـهم أسـتـطـاعـوا  مـقـابـلة
رئـــيس الـــوزراء حــيـــدر الــعـــبــادي
دة سـاعة وعشرين وأجتمع مـعهم 
دقـيـقة وخـرج بـعـدها بـيـان االحتاد
الـعــراقي بـأن رئـيس الـوزراء يـدعم
االحتــاد ويـعـارض تــدخل أي جـهـة
في عـمـلهم وهي رسـالـة مبـطـنة من
االحتـــــــاد الى وزارة الـــــــشــــــبــــــاب
وبـــالــــذات الى وزيــــرهــــا " عـــلــــيك

التوقف في دعم درجال " 
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االعالمي كفاح الكعبي خالل حديثه مع علي كاظم

لم أكن أتـخيل أن السـيدة ( رفيف الـفارس ) التي أرسـلت لي رسالة عـلى اخلاص قبل شـهرين تبلـغني بان ارسل
واضـيع الريـاضيـة لغـرض نشـرها في مـجلـة النـور تتـمتع بـعدة مـواهب متـنوعة وبـارعة في كـل مجال تـعمل لهـا ا

فيــــه .. 
وكـم كـنت مـخـطـئـا عـنـدمـا اعـتـقـدت انـهـا جتـيـد مـهـنـة واحـدة وهي تـصـمـيم غالف اجملالت والـكـتب .. هـكـذا كـنت

أتصورها ومع مرور األيام اكتشفت انها شعلة من التميز واالبداع والتألق
يز وحازت على عدة جوائز  فهي شاعرة متألقة ولها حضور 

كاتبة من الطراز االول 
ماجستير حاسبات .رسامة . موسيقية 

تدرس االعالم حاليا . مصمم من الدرجة االولى وحازت على عدة جوائز
ارك و والد وأخيرآ وليس أخرآ تعمل ( مديرة حترير مجلة النور التي تصدر في ما

أذن هي أمـرأة تعـشق الـتحـدي في هذا الـزمن الـصعب وبـارعـة في زمن التـقـليـد واجلـمود .. عـندمـا اقـرأ شعـرها
متـنع الذي يدخل القلوب بـدون آستئذان .. جتيد أذهب معـها في األماني واالحالم والتطـلعات . كلماتـها السهل ا

الـتحكـم باحلروف والـكلـمات كـأنها رسـامة تـتفـ في خلط األلوان
لـتصـلك قـصيـدة هـادئة في جـو ربيـعي وانت جـالس وحدك

تتمنى لقاء من حتب .. 
رفيف الفارس 

ـبـدعـة الـتي لم تـاخد ـوذج لـلـمـرأة العـراقـيـة ا
ـبدع حـقهـا في وطنهـا فنـحن دائمـا نرفض ا
ـسـؤول فـاشل وغـيـر مـتعـلم فـال يرضى الن ا
ان يـكون معه شخص افـضل منه كفاءة وعلم
واخالق .. فــكــيف يــرضـى أذن بــالــســيـدة (
ـــتـــالـــقــة فـي اكــثـــر من خـــمـــســة رفـــيف ) ا
اخـتــصـاصـات ان تــكـون مـعـه في الـعـمل ..
ولــكن مع ذلك يــأتي الــيـوم الــذي يــأخـذ كل
مـــبـــدع مـــكـــانـه احلـــقـــيـــقـي فال يـــصح اال
الـصـحـيح حـتى يـنـهض الـعـراق مـن جـديد

بكافة مجاالت احلياة ..
حتــيـة من األعــمــاق لــلــشـاعــرة والــكــاتــبـة
صممـة والرسامة والـقاصة واإلعالميـة وا
ومـديرة الـتـحريـر واالختـصاص في عـلوم
احلـــســـابــات ( رفـــيـف الــفـــارس ) الـــتي
ــمــيــزة تــتــحــمل وحــدهــا وبـــجــهــودهــا ا
حتــضـــيـــر مــواضـــيع مـــجــلـــة الـــنــور ..
بـصـراحـة فـخـور بـوجـود هـكـذا نـسـاء

عـراقـيـات مـتألـقـات كـالـنـجوم
في ســـمـــاء الــــغـــربـــة الـــتي
سـرقتهم من سماء العراق
.. عـزاؤنــا الـوحـيـد انـهـا
شــــــربـت مـن دجــــــلــــــة
والــفـرات فال تــشـعـر
بـــــطـــــعـم احلـــــيـــــاة
ســــــوى عـــنـــدمـــا
تـكتب عن وطـنها

العراق
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ـية الراحلة  زها حديد  ومارغريت تاتشر عمارية العا صورة جتمع ب ا
رئيسة وزراء بريطانيا السابقـة في أواخر الثمانينات وتبدو الراحلة زها
حـديـد تـشـرح لـلمـرأة احلـديـديـة كـما كـانت تـلـقـبـهـا الصـحـافـة آنـذاك احد

تصاميمها وقد بدا اإلعجاب واضحا على وجه تاتشر
يداليات ويذكر أن الراحلة زها حديد نالت الـعديد من اجلوائز الرفيعة وا
واأللقاب الشرفية في فنون الـعمارة وكانت من أوائل النساء اللواتي نلن
عمارية عام  ?2004وهي تعادل في قيمتها جائزة بريتزكر في الهندسة ا
جــائـزة نـوبـل في الـهــنـدسـة وحــازت وسـام اإلمــبـراطــوريـة الـبــريـطــانـيـة
يدالية الذهبية والوسام اإلمبراطوري الياباني عام  .2012وحازت على ا
لكية ضمن جائزة ريبا للفنون الهندسية عام  ?2016لتصبح أول امرأة ا
حتظى بـهـا.وقد وصـفَت بأنـهـا أقوى مُـهـندسـة في الـعالم وكـانت ترى أن

عمارية ليس حكرًا على الرجال فحسب مجال الهندسة ا
تُـوفيت في  31مـارس عام  2016عن عُـمـر نـاهز  65عـامًـا إثـر إصـابـتـها

بأزمة قلبية في إحد مستشفيات ميامي بالواليات
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وفِـي أســـتـــطالع أجـــرته صـــفـــحـــةً
فيسبوك زمان للجمهور الرياضي "
أيـــهــمــا تــفــضـل لــرئــاســة االحتــاد
ال عـبـد اخلالـق " كانت درجـال أم ا
اجـابة اجلـميع وبـال استـثنـاء أنهم
يــؤيـدون وجـود درجــال في رئـاسـة
العب االحتــاد كـــونه جنــمـــآ  في ا
وبـعـدهـا مـدرب نـاجح درب الـعـديد
من االنـدية القـطريـة وقبـلهـا استلم
مـهــام تـدريب مــنـتـخـب الـعـراق في
بـدايــة الـتــسـعــيـنــات . في حـ  ال

يــــوجــــد تـــــاربخ ريــــاضـي لــــلــــمال
ـــلك مـــؤهالت درجـــال ولـــهــذا وال
يــخـــشــاه  النه يـــعــرف شـــعــبـــيــته
واجلـميع يـطالـب بتـغيـير مـنظـومة
االحتـاد احلــالــيـة الــتي فــشـلت في
ادارته والـدلـيل نـتـائج مـنتـخـبـاتـنا
الـعراقـية وضـعف الدوري الـعراقي

شاكل التي حتصل يوميا  وا
ال  درجال أم ا

هــــــذا مـــــا ســــــنــــــعــــــرفه فـي يـــــوم
االنتخابات

عدنان درجال عدنان درجال 


