
أسـتـهـجن اجلـمـهور الـريـاضي ومن خـلـفه االعالم والـصـحافـة الـريـاضـية
الـقـرار الـظـالم لـلـجـنـة االنـضـبـاط في األحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم الذي
دة خمس يقتضي بـ " حرمان عدنان درجـال من مزاولة العمل الرياضي 
سـتمسكات الـرسمية اثـناء ترشحه سنـوات " بحجة قـيامه بتزويـر بعض ا
النــتـخــابـات االحتــاد وهي حـجج واهــيـة الــغـايــة مـنــهـا أبـعــاد درجـال من
مـنافـسـتهم في االنـتـخابـات القـادمـة خشـيـة من أسمه وتـاريـخه وجنومـيته
الـتي ال احـد يـدانـيـهـا من أعـضاء االحتـاد الـعـراقي سـوى الـكـابـ شرار
حـيــدر الـذي هـو الـوحـيــد في تـشـكـيــلـة االحتـاد العب دولي مــثل مـنـتـخب
الـعـراق لعـدة سـنـوات وسـاهم في الـعديـد من اإلجنـازات الـكـرويـة قبل أن
يـهـرب مـن الـعـراق في مـنـتـصف الـتـسـعــيـنـات وأصـبح مـعـارضـا لـلـنـظـام
الـسـابق وبـالـذات لـ ( عـدي صـدام)  حـيث فـضح أسـالـيـبه الـقـمـعـيـة ضد
الالعبـ العـراقيـ اثنـاء خسـارتهم ألي مـباراة يـرغب عدي الـفوز فـيها .
أمـا بـقـيــة أعـضـاء االحتـاد فال احـد مــنـهم له تـاريخ يــذكـر في كـرة الـقـدم
وزاد الـط بـله في قضـية درجال تـصريح مـحامي االحتـاد العـراقي لكرة
قـيم في أمريكا عندمـا اطلق كذبة من العيار القدم السـيد " نزار احمد " ا
الثـقيل وأدعى أن " درجال عـميل لدولة اجـنبيـة " وأنا شخصـيا قرأت هذا
ـنـشـور في كــروب لـنـجـوم كـرة الـقـدم واالعالمــيـ والـصـحـفـيـ عـلى " ا
ا يقول وطالبوه بالدليل الواتساب " وعندما رأى ردة فعلهم واسـتنكارهم 
ـلمـوس فأنـه سرعـان ما حـذف هـذه الرسـالـة لكن بـعـد فوات اآلوان فـقد ا
وصلـت للـجـمـيع سـوى جـمـهـور او العـبـ او إعالم وصـحـافـة وجـمـيعـهم
ال عـبــد اخلـالق بــأقـالــة مـحــامـيه ا طـالــبـوا االحتــاد الـعــراقي وبـالــذات ا
ومـحاسبته عـلى كذبته أو يـقدم دليل صحـة ما يقـول الن هكذا اتهـام كبير

ستشار . ال نستطيع السكوت عنه في حالة صدق ا
أقـوى ردة فـعل جـاءت من من الـكـابـ شـرار حـيـدر الـنـائب االول لـرئـيس
نـتخب االحتـاد حيث اسـتغـرب لـهذه الـقـرارات اجملحـفة بـحق زمـيله فـي ا
ودافع عـنه وقـال أنه اليـعلم فـيـهـا اال من خالل وسـائل االعالم ويـرفـضـها
جـملـةً وتفـصيال واضـاف انه ال يسـكت على هـذا الظـلم حتى لـو كلّف ذلك
كـن جتاهـله تـقـد اسـتـقـالـته الن جنم بـحـجم الـكـابـ عـدنـان درجـال ال
حاربتهم وتشـويه سمعته بهـذه الطريقـة وبدال أن نستقـطب النجوم نقـوم 

وننسف تاريخهم الكروي.
ال عبـد اخلالق يعـتقـد أن القرارات الـتي اصدرهـا ضد درجال أذا كـان ا
الـذي أراد دخول االنـتـخـابات ومـنـافسـته عـلى كـرسي الـرئاسـة نـصــر له
فـهــو واهم وسـتـنــقـلب عـلــيه الحـقـا فــغـضب الـشــارع الـريـاضي واإلعالم
والـصحـافة لن يـهـدآ على مـظلـومـية درجـال في قراراتـهم غـير الـدستـورية
التي جنـحت في ابعـاده لكني مـتاكد أنه سيـبعدهم مـع مرور االيام فاحلق
ـال وقـرارته الــتي اسـتــغـرب عــدم أخـذ رأي مــسـتــشـاره مـعـه ولـيس مع ا
الكاب حس سعيد بخصوص القرارات اجملحفة بحق درجال زميله في
نـتخب وال اعرف هل أمتـعض حس سعـيد من هذه القـرارات وشجبها ا
وأستـنـكارهـا أم أنه غلس بـحـجة مـاأدري ويتـناسى عـن عمـد تاريخ زمـيله
ســــتقبل نـتخب واليـدلو بدلـوه في هكذا أمـر قد يـطال في ا فـي الطلـبة وا
أي جنم أخــــر أذا أراد أن يـــدخل لــــعـــريـن االحتـــاد احملـــصـن بـــقـــرارات

مسعود.
عـلما أن االحتاد تـمادى في محـاربة النـجوم وأبتدعـوا طرق وحيل قـانونية
ـرشح عـلى تثـنـيـة من نـاديـ حتى إلبـعـادهم عن االحتـاد مـنهـا حـصـول ا
ـشـاركـة في االنــتـخـابـات وهـم يـعـلـمـون صــعـوبـة ذلك في ظل يـسـمـح له ا

ظلمة ؤمرات التي حكيت في الغرف ا التكتالت وا
ال عبـد اخلـالق أن يتـاخـذ هذه الـقـرارات ضد وخـتامـا أقـول تمـنـيت من ا
ـنتـخـبـات الـوطـنـيـة " اإلشـبـال . الـنـاشـئ . ـسـؤولـ عن الـتـزويـر في ا ا
الشـباب " بـدال من يقف بوجه جنم كـروي كان يحـلم أن يلتـقط معه صورة

في ملعب الشعب.
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مــركــبــات بـعـض الـعــقــاقــيــر الــطــبــيـة
احلديثة.

{ هل لـــديك زبـــائن خـــاصـــة لـــشــراء ســـبح
الكهرب?

ــيــزيـن مــنــهم - نـــعم يــوجــد زبـــائن 
خـاصة أمـراء وشيـوخ في دول اخلـليج
الــعــربي مــنــهـم وزيــر خــارجــيــة قــطــر
السابق شيخ حـمد . وفِي العراق هناك
شـخــصـيـات كـثــيـرة تـطــلب مـني سـبح
نـادرة ومن الـريـاضـيـ هـنـاك الـكـابـ
شرار حيدر والكاب أيوب اوديشو

{ لــنــعـــود الى ذكــريــات كـــرة الــقــدم مــاهي
افضل مباراة لعبتها 

- افـــضـل مـــبــــاراة كــــانت ضــــد نـــادي
الـرشـيــد الـذي كـان يـضـم خـيـرة جنـوم
الــعـراق أمـثـال " احـمـد راضي . عـدنـان
درجــال . نــاطق هـاشـم . كـر عالوي "
وقــد فــزنــا بـهــدفــ مــقــابل الشي ومن
الطريف أني خضت مـباراة صباحا في
دوري اجلــيش مع الـقــوة اجلـويـة وفِي
ــســـاء لــعــبت ضــد الــرشــيــد وقــدمت ا
بـارت حـتى اطلق مسـتـوى رائع في ا

عليء لقب " أبو حيل "
{ كلمة اخيرة لك 

أشـكـر جـريـدة (الــزمـان) وكـادرهـا عـلى
هنة التي ال تسليـط الضوء على هـذه ا
احـد يـذكــرهـا في االعالم مــتـمـنــيـا لـكم

التالق في عالم الصحافة

اني االطالق واألغلى ثمناً والكهرب األ
ـانـيـا مــنـذ زمن بـعـيـد وهـو صـنع في أ
األمــــيـــز مـن حــــيث الــــنــــوع واجلـــودة
واألرقى من حــــيـث الــــتــــصــــنــــيع ومن

نمش. غلف وا أنواعه الشجري وا
{ وهل تختلف أسعار هذه األنواع?

نمش هما غلف وا - نعم - فالكهـرب ا
األجود و يـباع بـالغـرام وحسب الـطلب
مـن حــيث الــطــول لـــلــمــســبــاح وحــجم
اخلرزة فـبعضهـم يفضل اخلـرزة كبيرة

احلجم أو متوسطة أو صغيرة.
{ وهل يستخدم الكهرب في اجملال الطبي?
- هو يـستـخدم لـلزيـنة بـالدرجة األولى
ولــكـن يـــســتـــخـــدم أيــضـــاً في الـــعالج
الـطبي فـهـو يزيـد من عـدد كريـات الدم
احلـمـراء في الـدم ويـوضع ايـضـاً حول
رض (أبوالصفار) صـاب  على عنق ا
فتتحـسن حالته لرائحـته الزكية أيضاً
اثــر نــفــسي طــيب عــلى اإلنــسـان فــهي
تـبـعث الراحـة واالطـمـئنـان في الـنفس
ألنـهـا أشـد طـيبـاً من أريج الـزهـور كـما
ان مــلــمـــسه يــريح األعــصــاب ويــهــد
الروح وغالبـاً ما تنكسـر حبات مسباح
الكهرب في يد حامله في حالة االنفعال
والغضب والهياج العصبي وهو ايضاً
ـــفـــاصل يـــســـتـــخـــدم فـي عالج لـــداء ا
ويــجــري اآلن االخــتــبــارات الــعــلــمــيــة
ـطحون في الستـخدام بـودرة الكـهرب ا

بعض األحـيان يـصادف أن تـقع حشرة
على الـصمغ في طور تـكوينه فـتلتصق
بـالـصـمغ ثم تــقع عـلـيـهـا نـقـطـة أخـرى
فتغطيـها وهكذا تتـراكم عليها افرازات
الــصـمغ حـتى حتـبـس داخـله لـطـراوته
ـاء وكــثــافــته وتــمــتــنع عن الــهــواء وا
واحلـرارة والــرطـوبــة فــتـتــحـنط داخل
الصمغ الطري الذي يتحجر في ما بعد
وبـداخــله احلـشـرة ويــسـمى (الــكـهـرب

احملشر).
{ هل يــوجـــد نــوع آخــر من الـــكــهــرب ومــا

الفرق بينه وب الكهرب احملشر?
- يــوجـــد نــوع آخــر يــســمى الــكــهــرب
الـشـوائـبي وهـو يـتـكـون من خـلـيط من
شـــوائب األرض من األعــشــاب والــرمل
واحلــشــرات ايــضــاً مــلــتــصــقــة بــهــذا
الــــصــــمغ ولــــذلك سُــــمي بــــالـــكــــهـــرب

الشوائبي ألن به شوائب كثيرة.
{ هل توجد أنواع أخرى للكهرب?

- نــعم فـــهــنــاك الــكــهـــرب الــبــولــنــدي
واألوكــــراني والــــروسي هــــو كــــهــــرب
مـسـتــخـرج حـديـثــاً وأجـوده ذو الـلـون
األبــيض بــلـون الــطــبــشـور وكــلــمـا قل
الــبــيــاض قــلت اجلــودة ويــكــون مــنه
األبـيض والــنــصف شـفــاف والـشــفـاف

والوردي والكرزي والبني واألخضر.
اني? { وماذا عن الكهرب األ

ـــاني هــو األجــود عــلى - الــكــهــرب األ

- الـكـهـرب والـكــهـرمـان والـكـوربـة هي
مسمـيات حلجر واحـد وهذا احلجر قد
أذهل عقول الناس وهو مستخلص من
ـعمـرة الـغريـبة في ة ا األشـجار الـكـر
ـدهشة ألوانـها وأشـكالهـا وأصنـافها ا

وفي رائحتها الزكية.
{ أين يوجد حجر الكهرب في دول العالم?
- مــركــزه الــرئــيــسي الــدول احملــيــطـة
والـقـريبـة من بـحـر الـبـلـطـيق كـبـولـندا
انـيا وهو من أقدم أنواع وأوكرانيا وأ
الــكـهـرب في الـعـالم حـيث يـصل عـمـره
تد في القدم الى ست مليـون سنة و
إلى عـهـد الـديـنــاصـورات أمـا الـكـهـرب
ـناطق الـبـعـيدة عن دول ـوجـود في ا ا
بحر البلطيق كأميركا الالتينية ولبنان
وغيـرهـا فـإن عـمـره ال يـتـجـاوز بـضـعة
مالي من السنـ وهو هش ال تتوافر

. فيه خصائص ومزايا الكهرب القد
{ هل يـوجد في الطبـيعة بالـشكل الذي نراه

عليه أم أن هناك عناصر تتجمع لتكوينه?
- هــنــاك عـــنــاصــر تــتـــدرج وتــتــفــاعل
لتـكـويـنه وال يـوجـد مـبـاشـرة بـالـشكل
الـــذي نـــراه عــلـــيه فـــهـــو يـــتــكـــون من
إفرازات األشجار التي تكون على شكل
صمغ ويتجمع هـذا الصمغ ذو الرائحة
األخــــاذة عـــــلى جـــــذوع وفــــروع هــــذه
األشجار مشكالً قطعاً تختلف من حيث
احلجم ومن حيث اللون واجلودة وفي

ــة ذات قـيــمـة ال تــزال األحـجــار الـكــر
مادية ومـعنويـة لدى الكثـير من الناس
سواء في اقتنائها كخوا أو مسابيح
أو حلي أو في بيعها أو التزين بها.××
ومـن أهم هــذه األحـــجــار »الـــكــهــرب«
الـــذي لـه من الــــفــــوائـــد الــــصــــحــــيـــة
واجلـمـالـية مـا يـجـعل مقـتـنـيه حريص
عــلى االحـتـفـاظ به خـصـوصـا حـجـر »
سبح الـكهرب «والذي يـصل عمره الى
مالي السنـ وقيمة السـبحة الواحد

منه يتعدى مالي الدنانير .
" الـزمــان " قـابـلت الـســيـد نـبــيل مـهـنـا
الـــذي كــان العـب كــرة قـــدم مــتـــالق في
صفوف نـادي الصناعة ومـثله اكثر من
عشـرة سنوات وبـعد االعتـزال لم يتجه
لـلـتـدريب أو الـعـمل االداري كـغـيره من
الالعــــبــــ بل أخــــتــــار جتـــارة ســــبح
الكـهرب لـيكـمل مشـواره والده في هذه
ـهـنـة حيـث تعـلم مـنه الـكثـيـر والـيوم ا
هـو واحــد من أشـهـر جتـار الـسـبح في

العراق
{ كيف بدأت هواية جمع سبح الكهرب?

- كــنت اهــوى أقـتــنــاء سـبح الــكــهـرب
بحكم أن والدي لديه محل لبيع وشراء
الـسـبح ومع مـرور الـوقت حتـولت هذه
الـهـواية الى جتـارة وعـمل خاصـة بـعد
أن اعتزلت الكـرة نهائيـا فاجتهت لهذه

هنة وأصبحت مصدر رزقي ا
{ هل هـنـاك اقـبـال من الـشـبـاب علـى شراء

السبح 
عــدد ال بـــأس من الـــشــبـــاب يــرغب في
اقــتـــنــاء الـــســبح ويـــعــرفــون الـــســبح
وأنـواعـهـا وجـودتـهـا بل تـفـاجـأت بـأن
هــنــاك نــســاء وبــنـات يــطــلــ انــواعـا
مـعـينـة من الـسـبح ويـقـدمـنـهـا كـهـدايا
ألحــبــائـهن ســواء اآلبـاء او االزواج او

االخوان.
{ هل لديك اتصاالت مع جتار الكهرب?

- نـعم االتصـاالت مسـتـمرة سـواء على
ـــســــتـــوى اخلــــلـــيــــجي او االوروبي ا
ونتبادل الطلبـات واالفكار في ما بيننا
بـاالضافـة الى الـزبـائن العـاديـ الذين

يزورون احملل.
{ هل تتذكر اغلى سبحة بعتها? 

نعم أتـذكرهـا في منـتصف التـسعـينات
قــمت بـبــيع ســبح بــســعـر 17 مــلــيـون
ديــنــار عــراقي وفِـي وقــتــهــا كــان هـذ ا

بلغ يعادل ثمن بيت ا
{ ما تعريف الكهرب?
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نبيل مهنا في
لقاء مع
(الزمان)

الـصحـفي واالرشيـفي حيـدر الراضي عـملة نـادرة في تاريخ
الصحافة السياسية والرياضية في العراق 

فــأي مــعـلــومــة نــادرة أو حــديث نــادر أو تــصـريـح نـادر ألي
شـخـصــيـة سـيـاسـيـة وريـاضـيـة وفــنـيـة جتـدهـا مُـوثـقـة عـنـده

بالتفاصيل مع الصور .. في بيته توجد مكتبة تضم 
آلالف الـكتب واجملالت والـصحف بـاالضافـة الى تسـجيالت
فـديـو نـادرة لــشـخـصـيـات سـيـاسـيــة وريـاضـيـة وفـنـيـة قـد ال

جتدها حتى في ارشيف وزارة الثقافة واإلعالم
ـتنـبي يـبحث في كل أسبـوع يـشتـري كـتب نادرة من سـوق ا
عـنهـا ساعـات حـتى يجـدهـا لتـكون في مـكـتبـته الـعامـرة بكل

شي 
يـقـرأ يـومـيـا أكـثـر من سـاعتـ لـيـضـيف لـنـفـسه رصـيدآ من
عرفة . يـبحث عن أي شخـصية رياضـية سوى كان العـلم وا
العـب أو مــدرب أو اداري أو مــســؤول ريــاضي ويــتــأكــد من
تصـريح سابق له أو يـأخـذ منه مـعلـومـة عن مبـاراة أو بطـولة
يز االستـاذ خيدر الراضي عن صار لغط حـولها . أهم مـا 
اآلخـرين أنه موسوعـة رياضيـة سياسـية ثقـافية فـنية والـكثير
ـعـنـيـ بالـشـأن الـريـاضي يـعـتـمـدون على من اخملـتـصـ وا
ـثل " وعند جـهينـة اخلبر مـعلومـاته الريـاضية فـينطـبق عليه ا

اليق "
حيدر الراضي 

عـمــلـة نــادرة في وطــني وكم اتــمـنى أن يــسـتــلم مــنـصب في
كتـبة الوطنـية فهو اضـافة مبدعة وزارة الثـقافة واإلعالم أو ا

لكل مكان يعمل فيه
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قـامـة حالـيـا في روسيـا بـعد أن ا
تـــــــألق فـي صـــــــفــــــوف نـــــــاديه "
ــوسم مــانـــشــســتــر ســـتي " في ا
نصرم وأصبح واحد من افضل ا
جنـوم الــدوري اإلنـكـلــيـزي . فـهل
يـستطـيع الفـتى الرسـام أنه يقود
منتخب بالده للفوز ببطولة كأس
الــعــالم ســنــعــرف ذلك بــــــــــــعــد
اطالق احلـــكم صــــافـــرة نـــهـــايـــة

البطولة

ــاضــيــة الـتي فـي كـأس الــعــالم ا
أقـيــمت في بالده الــبـرازيـل سـنـة
2014 وفـاز بــالـبـطـولــة مـنـتـخب
ـــانــيــا كــان الــفــتى " غــابــريــيل أ
جــيــسـوس " مــجــرد رسّـام يــقـوم
مارسة هواية الرسم بالشوارع
وعلى االرصـفة ويلـعب كرة القدم
وقت فراغه ولم يـدر في خلده انه
سيُصبِح بـعد أربعة سنوات جنم
منـتخب البرازيـل في كاس العالم

جتـــمع مــنـــتـــخــبـــنـــا الــوطـــني مع
منتخب ايران في أول مباراة دولية
بـبــطـولـة الــصـداقـة والــسالم الـتي
أقـيمت في الـكـويت عام 1989 بعد
انـتـهـاء احلرب الـعـراقـية اإليـرانـية

التي أستمرت ثمانية سنوات
ويـظهـر في الـصورة من الـيـم كل

  من الالعب
شرار حـيدر سـميـر كاظم أسـماعيل
ـرحومـنـاطق هـاشم أحـمد مـحـمـد ا

راضي كر عالوي 
اجلـالـســ سـعـد قـيس ســعـد عـبـد
احلميد ليث حـس راضي شنيشل

عماد هاشم
ـبـاراة بــالـتــعـادل بـدون وانـتــهت ا

اهداف 
وبعدها

فــاز مــنــتــخــبـــنــا الــوطــني بــكــأس
البطولـة بفوزنا عـلى أوغندا بفارق

ضربات اجلزاء
من مفارقات البطولة 

ـنتـخب في حـالة  تـبلـيغ العـبي ا
ـــبــــاراة مـع ايـــران خــــســـارتــــكـم ا

سيكون عقابكم عسير
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يوم االول من تـموز  هو عـيد ميالد
الـكـثـير من الـعـراقـي سـوى كـانوا
نـــســـاء أو رجـــال خـــاصـــة اجـــيــال
األربعيـنات واخلمسيـنات وأكثرهم
ا اذا مواليدهم7/1  و ال يعلمون 
أن الـيـوم عـيـد ميـالدهم فـأرتيت أن

وضوع  نكتب عن هذا ا
..

في يــوم 1957/10/12كـــان هـــنــاك
تــعـداد ســكــاني لــلـشــعب الــعـراقي
والذي يعتبـر افضل تعداد عمل في
ا فـيه من معـلومـات وافية العـراق 
وشــافـيــة عن كـل مـواطـن الـعــراقي
وأتــخـذ أســاســا لـلــعــمل في دوائـر
ــدنـــيــة وأيــضــا اصــبح االحــوال ا
مرجع لكل الوزارات لالستفادة منه
.. عـــلـــمـــا أن أول تــعـــداد عـــمل في
الـــعــــراق هـــو تــــعـــداد عـــام 1934
وبعـدهـا تعـداد عام 1947 وبعـدها
تــعــداد عــام 1957 الــذي نــحن في
صـدده وبـعـدهـا عـمل تـعـداد 1977
ــا هـو وكــان تــعـداد امــني اكــثــر 
مــهــني ومـن ثم تــعــداد عــام 1987
واعتقد ايـضا كان تعداد 1997 اذا
لم تـخـونــني الـذاكـرة .. لــكن يـبـقى
تــعــداد عــام 1957 الــذي جــرى في
ــلـــكي هــو فــتـــرة حـــكم الــنـــظـــام ا

االفــــضـل عــــلى االطـالق والــــدلــــيل
ـــدنـــيــة مـــازالت دوائـــر االحـــوال ا
تــــــعــــــمل بـه واتــــــمـــــنـى من وزارة
الــداخــلــيـــة صــيــانــة ســجالته النه
يتعرض دائمـا لالستهالك والتمزق
لكـثرة أسـتعـماله اليـومي منـذ اكثر
من ست سنة وتـخيلوا ماذا يكون
حال السجل طوال هذه السن ....

نعود 
الى يــوم الــتـــعــداد حــيث اكــتــشف
ـدنية بان اكثر مسؤول االحوال ا
االبـاء واالمـهـات خـاصـة في الـقـرى
واالريــاف واحملـافــظــات وحـتى في
بـــغـــداد يــــجـــهــــلـــون مـــوالــــيـــدهم
ـعـنى اليـعـرفـون الـصـحـيـحــة أي 
يـوم والدتـهم يتـذكـرون السـنـة فقط

وقــسم مـــنــهـم كــمـــا حــدثـــتي احــد
ــوظـفـ الـذي شـارك في الـتـعـداد ا
وعــمل مــعي فــيـمــا بــعــد ان بـعض
االبــاء الـــذيـن الــتـــقـي بــهـم اثـــنــاء
الـتعـداد اليتـذكر حـتى سنـة ميالده
ويـقـول له ( أني چـيـت بـدكـة رشـيد
عــالي الــكـيـالني ) ويـقــصــد حــركـة
رشـــيــد عــالي ضــد االنـــكــلــيــز عــام

1941 واالخر يـقول له ( أني جيت
من صـار غـازي مـلك عـلى الـعراق )
... وامـــــام عــــدم مــــعــــرفــــة اكــــثــــر
الـعـراقـيـ مـوالـيـدهم الـصـحـيـحة
ــدنــيــة قـــررت مــديــريــة االحـــوال ا
أعــــتــــبــــار يــــوم 1 /  7مــــوالــــيــــد
االشــــخــــاص الــــذين اليــــعــــرفــــون
موالـيدهم ومـواليـد ابناءهم !!!!!!!!

ـاذا اختـيار وهـنا قـد يـسأل سـائل 
هـذا الــيـوم من دون بـاقي االيـام !!!
اجلواب النه يأتي تـقريبا في وسط
الــسـنــة وكــان حل وسط لــلــجــمـيع
وبـهذا اصـبح اي عـراقي موالـيـــده
1 /  7 فـي ذلك الـتــعــداد يــعـني ان
والــده كـان اليــعــلم بــتــاريخ والدته
الــصـــحــيـــحــة والـــســبب ان اكـــثــر
الــوالدات حتــصل في الــبــيــوت من
ــأذونـــة ولم يـــتم قــبـل الـــقــابـــلـــة ا
تـدوينه في سـجالت الـصحـة وتر
الكـثير مـنهم في ذلك الـوقت يتزوج
ويــصــبح عــنــده اوالد وهــو مــازال
حــتئ بــدون هــويـة احــوال مــدنــيـة
أصال وانا اتـذكر عـندمـا كنـت مدبر
جــــنــــســـــيــــة الــــكـــــرخ في بــــدايــــة
التسعينات راجعني مواطن عراقي
مـتـزوج وعـنـده اربـعـة اطـفـال ولكن
ــلك فـي الــسـجـل مــازال اعـزب وال
ســـوى عــــقـــد من اخملـــتـــار وأوالده
حـــتـى بـــيــــان والده من الـــقــــابـــلـــة

لكون ????? أذونة ال ا
هـــذه قــصــة اكــثــر الـــعــراقــيــ من
مواليد 1 /  7 الذي يصادف اليوم
نـتـمـنـى من االحـيـاء مـنهـم الـصـحة
والـسالمــة ونــتــرحم عــلى االمـوات

منهم .

نتخب الوطني العراقي وااليراني في بطولة الصداقة ا


