
سـأكون في غـاية السـعادة لو يـتم استـحداث  وزارة الفـيسـبوك  ويتم اخـتياري
وزيرا لـهـا  وسأعـمل جـاهدا  حلل مـشكـلـة أزليـة يـعاني مـنـها اجلـميع اال وهي
وجـود  الفضـائي في صـفحات مـعظم العـراقي وتـقريب وجهـات النظـر بينهم
مع الـعمـل علئ زرع احملـبـة واالخوة بـيـبنـا نحـن العـراقـي ونـبذ الـطـائفـيـة بكل
اشكـالـهـا ونحث اجلـمـيع على الـوقـوف مع ابـطالـنـا من قوات اجلـيش واحلـشد

واالحتادية ومكافحة االٍرهاب ا 
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ال يـحـتـاج الئ بـنـايـة وال  سـيـارات مـصـفـحـة وحـمـايـات ورواتب ومـخـصـصات
وسفـرات وايفـادات . كل ما احـتاجه مـجمـوعة حـاسبـات مع عشـرة شبـاب لهم
ـونتاج والفـديوات ونعـمل ليال ونهارا من خبـرة ودراية في عالم الـتكنولـوجيا وا
اجل تـوعيـة العراقـي خـاصة جـيل الشبـاب وحثـهم على الـدراسة وحب الوطن
واحملـافظـة علـيه واالبتعـاد عن كل ما يـسيء للـعراق وشـعبه .  وقـد تكون وزارة
ـصـاحلة الـوطـنـيـة وحـقـوق االنـسـان  فنـحن من الـفـيـسـبـوك افـضل من وزارة ا
صاحلة الوطنية حيث يجمع العراقي على احملبة وحل مشاكلهم بدون وزارة ا
واطن سنعمل 24 ساعة مع فريق عملي الذي ستختاره بعناية حلل مشاكل ا

وايصال افكارهم واقتراحاتهم الئ رئيس الوزراء  
وكـذلك نـقوم بـزيـارة عـوائل الـشهـداء والـقـيـام بحـمالت تـبـرع لهـم من خالل ما
تصل وزارتنا من رسائل عن طريق موقعنـا الفيسبوكي ونتواصل مع النازح
ونقل مـعانـاتهم للـمسـؤول بـكل أمانـة وصدق فـهم اهلـنا واخـوتنـا تشردوا في

اخليام بسبب داعش ومن لف لفها .
كــذلك سـنــدرس وبـعـنــايـة أســبـاب عـدم الــتـعــلـيق وإعـطــاء اإلعـجــاب في اكـثـر
الـصفـحـات حـيث يـشكـوا اجلـمـيع بـان صفـحـته تـضم اكـثر من 2000 صديق
نـشور وهـذا ما يـولد لـكنه يـجد خـمـسة أشـخاص مـتفـاعلـ مـعه  عنـد كتـابـة ا
نـشور خاصـة اذا رأى  توحـة اجلميـلة قـد كتبت في احلـزن والكـآبة لصـاحب ا
صـفحـتـهـا " اني ضايـجـة " فسـيـجد االف الـرجـال الـزاحفـ في حلـظة يـهـبون
لـنـجدتـهـا من خالل تـعـليـقـاتهـم ويقـدمـون لهـا خـدمـاتهم اجملـانـيـة حتى انه رأى
أستـاذ جـبـار الـوقـور الـذي يتـبـاهى ان تـعـلـيـقه واعـجابه اليـعـطـيه بـسـهـولة ألي

شخص هو أول الزاحف على صفحة  " توحة "  .. 
وايضـا نحاول االسـتعـانة بـأطباء نـفسـي لـلعـمل معنـا وزيارة الـصفـحات التي
حتـتـاج رعـايـة نـفـسـيـة لـكي يــكـون أصـحـابـهـا بـافـضل حـال  .. وكـذلك نـدرس
أسـبـاب وضع اسـمـاء وهـمـيـة مع صـور مـسـتـعـارة لـبـعض األشـخـاص ومـاهي
تأثيرها علئ االصدقاء  ونحارب الصفحات الوهمية خاصة ونحن مقبلون على
انـية فتـحاول بـعض األحزاب او الـسياسـي من انـشاء صـفحات انتخـابات بـر
وهـمية إلسـقاط اآلخرين وتـلميع صـور البـعض الذي ال ينـفع معهم  كل تـلميع .
سأعمل  ان يكون منبر الفيسـبوك منبر حضاري وأخالقي يستفاد منه اجلميع

فيدة  علومات ا قاالت  وا نشورات وا من خالل ا

 „u³ OH « …—«“Ë

ـفـيدة وحل واضـيع اجلـميـلة وا وزارة خـدميـة تـهتم بـصـفحـات الـناس ونـشـر ا
سـؤول ويـجـد حل مـشـاكـلـهم عـبـر نـشـرهـا في صـفـحـاتنـا عـسـى ولعـل يـقـرأ ا

واطن التي أصبحت ال تعد وال حتصى  شاكل ا
ـكتب رئيس الـوزراء وسأكون عند كم اتمنى ان أكـون ضمن  الكادر اإلعالمي 
حسن ظن اجلميع ويكون قلمي في خدمة احملتاج الذين يكتبون معاناتهم في
صـفـحـات  الـفـيـسـبــوك ولـيس هـنـاك من يـسـمـعــهم . عـسى ان تـصل رسـالـتي
لـرئـيس الــوزراء خـاصـة اني  كـاتـب صـحـفي وضـابـط شـرطـة مـتــقـاعـد ومـديـر

واطن  جنسية سابق قريب جدا من معانات ا
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ضــد الـــبــعض في بـــطــوالت الــدوري
تعددة . وعن رأيه بفكرة سالم علي ا
ان يـكـون هـذا الـلقـاء تـقـلـيـد سـنوي .
رحب بالفكـرة وقال شي رائع وجميل
أن يتجدد هذا الـلقاء الذي يزيل حزن

الغربة واالبتعاد عن الوطن 
يـاتــرى هل سـيـتـحـقق الـلـقـاء الـثـالث
وتــكــون الــزمــان حــاضــرة مع هــؤالء
النـجوم الذين خدمـوا الكرة الـعراقية
ورفعوا علم الـعراق عاليا في احملافل

العربية واالسيوية والدولية

أمـا احلــارس قـاسم ابـو حــمـرة الـذي
مـثل مـنـتـخـبـنـا الـوطـني ولـعب لـفرق
الــصـنــاعـة واجلــيش والــزوراء فـقـال
رغم  أني كنت مـشغول لـقضاء بعض
االمـور الـعــائـلـيـة ولـدي أرتـبـاطـات ال
كن تـأجيـلهـا  لكـني تركـتهـا عنـدما
ابـلـغنـي احلارس سالم عـلي بـوصول
الـكــابــ كـاظم شــبـيـب الى الـســويـد
وجـئت بـسرعـة لـلـقـاء زمالئي " سالم
العب وكـاظم الـذي جمـعتـني مـعهم ا
حـيث مثـلـنا مـنـتخب الـعـراق ولعـبـنا

خيـرة جنوم الـكـرة العـراقـية أمـثال "
فالح حسن وعلي كاظم وهادي احمد
ـبـاراة واسـتـطعت " وقد تـألـقت في ا
ابــعـاد اكــثــر من كــرة خـطــرة  وبــعـد
ــبـاراة اجته الـكـابـ كـاظم انـتـهـاء ا
شبـيب نحـوي واخذني من يدي  الى
اجلــمــهـور احلــاضــر ويــطــلب مــنـهم
الــتـصــفــيق والـهــتــاف بـأســمي الني
قدمت مستوى جيد وليكون حافز لي
ـسـتـقـبل . شــكـرته جـدا عـلى هـذا بــا

وقف الرائع الذي ال أنساه أبد  ا

يـتـجـدد كـل عـام ونـحـاول أن حتـضـر
عوائلنا في السـنة القادمة  . وعندما
ســألــتـه عن الــكـــابــ كــاظـم شــبــيب
ضــيــفه في الــسـويــد . قـال هــو لـيس
ضـيـفي هـو صـاحب الـدار فـذكريـاتي
مـعه كثيـرة ودائمـا اتذكر حـادثة معه
احتـدث بـهـا دائــمـا في كل مـجـلس  "
فـــفي عـــام ٧٧ كــانـت لـــدى فــريـــقـــنــا
مـنـتخب الـشـبـاب  مـباراة  جتـريـبـية
ـنـتـخـب الـوطـني الـذي يـحـرسه مع ا
كـاظم شـبـيـب وكـان يـضم في وقـتـهـا

لـلـسنـة الـثـانـية عـلى الـتـوالي تـنجح
الـــزمــــان بـــلم شــــمل حــــراس مـــرمى
مـنـتـخب الـعـراق الـسـابـقـ الـكـبـاتن
كـاظم شــبــيب الــقـادم من دولــة قــطـر
ـــرمى قـــاسم ابــو بــزمالئـه حــراس ا
حمرة وسالم علي في مـدينة يتبوري

السويدية .
مراسل الـزمـان الـصـحـفي عـلي كاظم
كـان حاضـرا في هـذا الـلـقـاء اجلـميل
حيث ذهب مع الكاب سالم علي الى
مــطـار يـتــبـوري السـتــقـبـال احلـارس
كـاظم شـبـيب الـذي مـا ان رأى زميـله
فـي حـراسـة مــرمى مــنـتـخـب الـعـراق
حتى حظنه بقوة والدموع تنهمر من
ـسـافـرين في االثـنـ بـدون خـجل وا
شـهد اجلـميل ـطار يـنظـرون لهـذا ا ا
واحلــــزيـن  في نـــــفس الـــــوقت .  في
اليوم الثاني اكـتمل الثالثي بحضور
الـكـابـ قـاسم أبـو حـمـرة الـقـادم من

العاصمة السويدية أستكهولم 
وعـندمـا سأل مـراسل الزمـان الكـاب
كاظم شـبيب عن شـعوره وهو يـلتقي
بـزمالءه للـسنة الـثانـية عـلى التوالي
قـال شعـور اليوصف وحـتى الكـلمات
تهرب مني وال أسـتطيع أن حتدث ما
في قلبي من حب ووفاء لزمالئي وكم
اتــمـــنى أن اليــنــتــهـي الــوقت مــعــهم
بــسـرعــة لـكي أعــيش اجـمـل حلـظـات
حــيــاتي واســتــذكــر مــعــهـم ذكــريـات
العب حـيث تـربــطـني مـعه صـداقـة ا
تمتد ألكثر من أربع سنة يدأت منذ
ريـعـان الــصـبـا  حـيث كـنـا نـلـعب في
ملـعب العـوبنـة والـكفـاح  أيام الـفرق
الـشعبـيةوبعـدها لعـبنا لـفرق الدرجة
االولـى  حـيـث لـعــبت  لــفــريق الــقـوة
اجلــويــة  وسالم مــثل نــادي اإلمــانـة
وقاسم لعب لـنادي الصنـاعة وبعدها

انتقل للجيش ومن ثم الزوراء  
أمـا صـاحب الـضـيـافـة الـكابـ سالم
عــلي جنم مــنــتــخب شــبــاب الــعـراق
الــذي فــاز في نــهــائي اســيــا عـام ٧٧
عـلى مــنـتـخب ايـران فـقـال " سـيـكـون
هـذا اللقـاء تقلـيد سنـوي ان شاء الله
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رمى السابق كاظم شبيب وقاسم ابو حمرة وسالم علي حراس ا

ن ـطـربـة اللـبـنـانيـة إلـيسـا عن شـكـرها  أعربت ا
تضـامـنـوا معـهـا وأبـدوا تأثـرهم إثـر إعالنـها عن

خوض جتربة مريرة مع مرض السرطان.
وكانـت إليسـا قد كـشفت في أحدث فـيديـو كليب
لــهــا بــعــنــوان "إلى كل الــلي بــيــحــبــونـي" أنــهـا
رض سـرطان الثدي لكـنها تمكنت من أصيبت 

التغلب عليه.
وقالت إليـسا في تغريـدة على تويتـر يوم الثالثاء

"أنتم الـسبب الذي يـجعلـني قوية وبـصحة وعـافية.
أنـتم قـوتي وهذه الـقـصة شـكـر مـوجه لكم إلى كل

اللي بيحبوني".
وتـقـول الـفنـانـة الـشـهـيرة فـي بدايـة فـيـديـو كـليب "كـل اللي

بـيحـبوني" إن الـسرطـان يشـكل حلظـة فارقـة لدى من تـصاب
به حتى أنها تتساءل بخوف بشأن ما إذا كانت ستعيش إلى

الغد.
وأضافت أن الطـبيب أجابـها باستـغراب ح قالت له
إنهـا تمـوت وجعا إذ خـاطبـها "أنت مجـنونة ألنك

ـيــتـا لم تـســتــوعـبي أنـك تـعــانـ مــرضــا 
وتـعـيــشـ حـيـاتك كـمــا لـو أنك مـصـابـة

جرد نزلة برد".
وذكـــرت إلــيـــســـا أنــهـــا عــاشت
حلـظـات صعـبـة كانت تـنـتقل
فــيـهـا بــ حـصص الـعالج
سـتشفى واسـتوديو في ا
تسجيل األعمال الغنائية
الــتي لم تــتــوقف عــنــهــا
رض. رغم إصابتها با
وحـثت إلـيـسـا في نـهـاية
الــكـــلـــيب الـــنـــســاء عـــلى
ــرض بـالــلـجـوء مـواجــهـة ا
إلى كــشـفـت مـبــكــر وكــتـبت
رض "أنـا تعـافـيت.. قـاومت ا

وغلبته..ال تهمليه..واجهيه".
وأثار الكلـيب ضجة وتفاعال
ــنـــصــات واســـعــ عـــلى ا
االجـتـمـاعـيـة إذ لم يـسـبق
إلليـسـا أن حتدثت بـشكل
رسـمي عن إصـابـتـهـا أو
ـــرض شــــفـــائـــهــــا من ا

اخلبيث.
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أســمه االن  وأصــبح احلـديث عن
الشـعـر أيـضا . كـان الـفـنان راسم

مــنـصــور  مـتــفـائال  رغم الــغـربـة
وصعوبة احلياة التي واجهتهه. 
لــقــاء وحـيــد  جــمــعـنـي به لــكـني

عرفت حلظتها حبه للعراق ولفنه
سرح الذي يعشقه .  وا

ــنـصـور وقـبل أيــام يـرفع راسم ا
ــسـرح بــعـد رايــة الــعـراق عــلى ا
ـــســــرحي انــــتــــهـــاء الــــعــــرض ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة " حـــــدث فـي بالد
الـسـعـادة لفـرقـة الـفن احلديث   "
وهي مـسرحـية  مـصريـة خالـصة
عـمـال   وتـألـيـفــا وإخـراجـا وكـان
نـصور الفـنان العـراقي الوحيد ا
ـصــري الـكـبـيـر في هــذا الـعـمل ا
وأثــبت أنه   ال يــقل كــفـاءة وأداء
وأبداع عـنهم أذا أتيـحت الفرصة
ــصــري لـه  . صــفق اجلــمــهــور ا
كـثيـرا لـلمـنـصـور ولرايـة الـعراق
التي رفـعهـا في الـقاهـرة مـتمـن
ـنـصور ورايـته عـالـية أن يبـقى ا
بعـد أن أشادوا وأعجـبوا  بأداءه
ـؤثــر حــتى أن الــفــني الــرائـع وا
ــسـرحــيـة من أحــد احلـاضــرين ا
صري اجلمهور شبـهه  بالفنان ا
الكبير الراحل عبد الله غيث
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عـنــدمـا زرت الـقـاهــرة قـبل سـنـة
تــقـريــبــا سـألـت هل يـوجــد فــنـان
عراقي يقيم في القاهرة فأرشدني
احــد االصـــدقـــاء وقــال لـي " نــعم
هنـاك الفـنان راسم منـصور  عمل
مع الفـنان عادل امام فـي مسلسل
فرقة حسب الله واعطاني حسابه
الشخـصي في الفيـسبوك . وفعال
اتصـلت به وعرفـته بنـفسي وقلت
لـه أتـمــنى أن نــلــتــقي أذا لم يــكن
ـوعد لـديك مانع وكـان االتـفاق وا
فـي مـقــهى بــالـقــاهــرة   . وصـلت
قبـله كعـادتي في كل موعد مع أي
شخص  وجلست أنتظره وبعدها
بــلــحـــظــات يـــأتي الــفـــنــان راسم
مـنـصور بـقـامـته الـبهـيـة وعـيونه
الـسوداء الـتي تـتحـدث في بعض
ـرات نــيـابـة عن لــسـانه  . رحب ا
بي اجـمل تـرحــيب ومـنـذ الـوهـلـة
االولى تـــشــعــر أنك تـــعــرفه مــنــذ
ســــنـــ وجتــــد احلب  والــــوفـــاء
لوطـنه الذي تغـرب عنه كثـيرا هو

وعــائـلـتـه .  حتـدث  عن الــقـاهـرة
وأهـلها الـطيـب  واعمـاله الفـنية
وبــعــدهـــا حــضــر شــاعــر عــراقي

ــثـلــوا مــنــتـخب ويــأمـلــون  أن 
ستقبل العراق في ا

علما 
أن الــــكــــابــــ سـالم عــــلي والــــد

الشاب احمد  
ـدرب كر جـاسم والد الـياس وا
أيـضـا  هم أصدقـاء منـذ الـطفـولة
ومازالوا مقيم في السويد منذ
الثمانينات وتـلتقي العائلت في
الــغــربــة بـعــيــدا عن الــوطن لــكن
أحــاديـثــهم ال تـبــتـعــد عن الـوطن

وذكرياتهم هناك

أحمد سالم علي 
والياس كر جاسم 

شــــبــــاب عــــراقـــيــــ ولــــدوا  في
الـسـويد  اصـبـحـوا اصـدقـاء مـنذ
الطفولـة والشبه بينـهم كبير جدا
حتى يتصور البعض أنهم أشقاء
..  األثــنــ  عــشــقــوا كــرة الــقـدم
ولعبوا سوية منذ أن كانوا طالب
في الـــــــصـف االول االبــــــتـــــــدائي
ومازالـو اصدقـاء ال يفتـرقون أبدا
.واالثـــنـــ  يــلـــعـــبـــون في نــادي
سـويــدي في مـديــنـتــهم يـتــبـوري
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خـضــر .  سـعـدي تـومــا . أمـوري احـمـد .
مهدي جاسم .  طارق طاهر . سالم علي .
يــقــفـون أمــام سـيــاراتـهـم بـعــد  الـتــكـر
والسعادة والفـرحة على وجوههم . وقبل
ـنـتـخب في أيـام حـدثـني حــارس مـرمى ا
ذلـك الـوقت سالم عـلي والـذي كـان ضـيف
الــزمــان  بـــالــقـــول " عــنـــدمــا نــزلـــنــا من
طــــــــــــار تفـاجئنا باجلمـاهير الغفيرة ا
التي جـاءت الستقبـالنا بحـيث كنا ال نرى
ســـــــوى " رؤوس ســـــــوداء " عــــــــلى مـــــــد

البصـــــــر.

عـنـدمـا فـاز منـتـخـبـنـا الـشـبـابي بـبـطـولة
أسيا عام 1977 على منتخب أيران القوي
فـي مــلـــعـــبـــهم  " أزادي "  بـــالــعـــاصـــمــة
اإليـرانـية طـهـران بـنـتيـجـة اربـعـة اهداف
مقابل ثالثة   . أمر رئيس اجلمهورية في
ـرحــوم احـمـد حـسـن الـبـكـر ذلك الــوقت ا
بتكر الفريق وكانت هديته " سيارة الدا
" لـكل العب  . وقـد خـرج الشـعب الـعراقي
اليـ السـتـقـبـال الـفـريق الـفـائـز عـنـد بـا

عودته من مطار بغداد .  
فـي الـصــورة يـظــهـر الـالعـبــون " ومـيض

راسم منصور يحمل علم العراق خالل جتمع في القاهرة


