
خطـوة رائـعة أقـدم عـليـها األحتـاد الـسعـودي عـندمـا طلب مـن االحتاد الـعراقي
ـمـلـكـة هـذه االيـام ـشـاركـة في الـبـطـولـة الـربـاعـيـة الـدولـيـة الـتي سـتـقـام في ا ا
ــشـاركـة مــنـتـخــبـات الـســعـوديـة و الـبــرازيل واألرجـنــتـ وهي فـرصــة طـيـبـة
لـلـجـمـهـور الـعـراقي أن يرى مـنـتـخب بالده يالعب راقـصي الـتـانـغـو والـسـامـبا
ـدرب مـنـتـخـبـنـا الـوطـني كـاتـانيـتش بـكـامل جنـومـهم الـسـحـرة وأيضـا فـرصـة 
للـوقوف على مستـوى فريقنـا ومعرفة مـواقع القوة والضـعف كونه مازال يجهل
عناصـر الفريق النه حديث الـعهد مع الفريق ومـازال حبر التـعاقد معه لم يجف

الي . وسط اتهامات وخالفات بوجود صفقة مشبوهة في عقده ا
بـاريات في درب قـاد منـتـخبـنا مـباراة ضـد مـنتـخب الكـويت وحـضر بـعض ا ا
الدوري العـراقي وشاهد أيضا فـديوات للمـنتخب في بطوالت سـابقة وعلى هذا
ـنتـخب الـتي تذهب الى الـسـعوديـة رغم اجلـدل على االساس اخـتـار تشـكـيلـة ا

وجـود بــعض الـالعـبــ الــذين ال يــســتـحــقــون االســتــدعـاء وهــنــاك العــبـون 
نتخب استبعادهم رغم خبرتهم ومهاراتهم واستحقاقهم من التواجد مع ا

نـتـخب بهـكـذا بطـولة مع مـنـتخـبـات لهـا باع في الـبعض كـان يـرغب بعـدم زج ا
تاريخ كرة القدم خشية من اخلسارة بنتيجة ثقيلة قد تؤثر على نفسية الالعب
و السويدية كما حدث أن خسرنـا مع منتخب البرازيل عام 2012 في مدينة مـا
بسـتة اهـداف مقابل الشيء وكـان في وقتهـا زيكو مـدرب الفريق في حـ هناك
ـشـاركـة في هـذه البـطـولـة النـهـا فـرصة الكـتـسـاب الالعـبـ اخلـبرة من يـؤيـد ا
درب يـسـتـطيع تـصـحـيح أوضاع والـثـقة فـي النـفس حـتى لـو خسـر الـفـريق فـا
ـدرب مـازال يـجـهـل بـصورة الـفـريق ومـعـرفـة أمـكـانـيـة كل العـب والسـيمـا أن ا
نـتخب ويحاول عن طـريق مساعده الـكاب احمـد خلف ومدير نسـبية امكـانية ا
الـفريق بـاسل كوركـيس والفـديوات الـتي شاهـدها أن يـاخذ فـكرة عن كل العب

هارات واللياقة البدنية من حيث ا
ــدرب وشـاهـدنـا وســمـعـنـا أعـلم وجــود اصـوات مـعـارضــة لـلـتــعـاقـد مع هـذا ا
التصـريحـات التي خـرجت على الـفضـائيـات التي شكـكت بهـذا التـعاقـد وهناك
صفـقة ماليـة حدثت وراء السـتار أستفـاد منها الـبعض لكن اليوجـد دليل لديهم
ـنتـخب الـعراقي أكـبر من سوى اطالق االتـهـامات وأيـضا هـنـاك من يقـول أن ا
ـدرب الـذي اخـفق سـابـقا مـع منـتـخب االمـارات وحـتى فـكـره الـتـدربـييي هـذا ا
ا االحتـاد تعاقد معه وال مـفر من التراجع فعـلينا دعمه متواضع لـكني اقول طا

بكل قوة الن جناحه هو جناح للكرة العراقية
ــدرب وتــوفـيــر له مـعــســكـرات تــدريـبــيـة عــلى االحتــاد الـعــراقي الــوقـوف مع ا
ومباريات دولـية اخرى بعد انتهـاء البطولة الرباعـية ليكون منتـخبنا مستعدا أ
االستعداد لبطـولة أسياالتي حملنـا لقبها مرة واحدة عام 2007 بعد فوزنا على
مـنـتـخب الـسـعـوديـة في مـبـاراة مـازال يـتـذكـرهـا الـشـعب الـعـراقي الـذي خـرج
للشوارع والساحات لالحتفـال بالفوز رغم أن االرهاب كان يضرب بغداد بقوة
درب الـبرازيلـي فيرا فيـا ترى هل يـستـطيع كـاتانـيتش أن يـفعـلهـا كمـا فعـلهـا ا
وفي وقـتـها كـان فـريـقنـا غـيـر مرشح لـلـتـأهل بسـبب وضع الـعـراق االمـني لكن
رفـاق يونـس محـمود قـلـبوا كل الـتوقـعـات وفازوا بـالـبطـولة فـهل يـعيـد منـتـخبـنا
امجاد عام 2007 ونترشح لـلبـطولـة والفـوز بالـكأس أم تبـقى مشـاركتـنا مـحطة
ثير للجدل عندما صرح " أنه درب في مؤتمره الصحفي ا جتريبية كما قالها ا
لم يــوعـد االحتـاد بـنـتــائج مـتـقـدمــة في هـذه الـبـطــولـة وهي مـحـطــة لالسـتـعـداد
قـبلة? ننـتظر ولنـرى ماذا تخبئ لـنا الكرة الـعراقية من لتـصفيات كـاس العالم ا

مفاجأت?

v²ý Y¹œUŠ√

صفحة ورقية من فيسبوك

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6166 Thursday 11/10/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6166 اخلميس 2 من صفر  1440 هـ 11 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م

W uD³ «Ë UM³ ²M

WOŽUÐd «

rþU  wKŽ1010

تهـتم لفـارق العـمر وهـكذا رضخ ووافق
على الزواج منه سنة ١٩٧١ وأجنبت له
ولـــد وبــنت !! كــان رب عـــائــلـــة مــثــالي
بحـيث كان يـخاف عـلى ابنـته وابنه من
نـــســمــة الــهــواء وال يـــدعــهم يــذهــبــون
وحـدهم مـطلـقـا فكـان يـقوم بـتوصـيـلهم
الى مــدارســهم وكــلــيــاتـهـم فـيــمــا بــعـد
ويـنـتظـرهم حـتى يعـود بـهم الى الـبيت
!!! توفى والده في منتصف السبعينات
تـاركـا له امـالك كثـيـرة جـعـلـته ال يـعـمل
أبــدا يـعـيـش عـلى ايـراداتــهـا ! تـزوجت
ابـــنـــته وهي تـــعـــيش في كـــنـــدا وابــنه
اصبح مـهندسا ويـعيش في أمـريكا اما
هـــو فـــيــقـــيم مـع زوجــتـه في الـــنــرويج
ويـتــمــتع بـصــحــة ال بـأس بــهـا رغم ان

عمره جتاوز الثمان عاما
قـبل وفـاة سعـاد كـان محـمـود في زيارة
الـى لــنــدن وأيـــتــطـــاع احلــصـــول عــلى
عنوانهـا وأراد الذهاب لهـا وكان متردد
خـشـيـة أن التتـذكـره وفي كل يـوم يـقول
غـدا سـاذهب لـهـا وبــعـدهـا بـايـام سـمع
بـــأنـــتـــحـــارهـــا او قــتـــلـــهـــا عن طـــريق
صديقـتها ومـازال التحقـيق مجهول وال

توجد ادلة على القاتل

واقـتـرحت عـلــيه ان يـبـقـى في الـقـاهـرة
ويـعيـش هنـا لكـن عنـدما اتـصل بـوالده
انــــذره بـــان يـــعــــود بـــأســـرع وقت وإال
سيـاتي بنـفسـه الى القـاهرة وهـكذا قرر
محمود الرجوع الى بـغداد بعد شهرين
قضـاها مع سعـاد حسني !?? تـمر األيام
والـسـنــ ومـحـمــود لم تـتـغــيـر حـيـاته
حيث الـسهر يـوميـا !!! ساكن وحده في
بـيت في الكـرادة مـعه طبـاخ بـاكسـتاني
ويـــعــــيش حـــيــــاته اخلـــاصــــة جـــمـــيع
أصـدقـاءه تـزوجـوا وأصـبح لـهم أطـفـال
وهـو مــازال مــضــرب عن الــزواج حــتى
وجد نفسه بالصدفة امام أمرأة تصغره
بالضبط عشرين سنة اعجب بها عندما
شـاهـدهـا في يـوم من األيـام فـي الـكـلـية
عنـدما تـكلم مـعهـا لم تكن تـظن ( وفاء )
ان هذا الرجل الوسيم من مواليد ١٩٣٣
فـمالمـحه وأنـاقـته تـدل عـلى انـه اصـغر
بـكـثيـرا جـدا !!? توطـدت عالقـتـهم وكان
يأتي الـى الكلـية لـيأخـذها بـسيارته مع
نظرات اإلعـجاب من زميالتهـا لوسامته
... لم ينتظـر طويال فتقدم خلـطبتها من
اَهلـها حـيث رفض والدها لـفارق الـعمر
الـذي بــيـنــهم ولـكــنه وجـد ان ابــنـته لم

انها تـاخذه الى أماكن الـتصويـر عندما
يـكــون هــنــاك فــيــلم تــقــوم بــتــصــويـره
مـثل يسألونها ويسمع باذنه بعض ا
من هو هذا الشخص الـذي معها فكانت
تـبـتـسم لـهـم وتـقـول ( ده شـاب سـكره )

!?? ظل محـمود عـاشق للنـساء تـساعده
وســامـــته وثــراءه الـــفــاحـش حــتى انه
اسـتـأجــر بـيت في الـكـرادة وجـلب مـعه
طـبـاخ بـاكـسـتـاني وعـزل عن بـيت أهـله
رغم اعـــتــراض أمه الـــتي رفـــضت هــذا
التصرف !! فـي بداية السـتينات حتدث
له مشكلة في احدى النوادي الليلية مع
بـــعض روادهــــا حـــيـث تـــشــــاجـــر هـــو
وأصدقاءه مع أشخـاص اخرين وتطور
الـــشــــجـــار الـى ضـــرب فـي الـــكــــراسي
والسـكاكـ وجاءت الـشرطـة وأوقفـتهم
جـمـيـعـا . بـعــد أسـبـوع أطـلق سـراحه
وطــلب من والــده الــســفــر الى بــيــروت
لتغير اجلو بـقي هناك اكثر من عشرين
يـوم والـتـقي بـصديق عـراقي بـالـصـدفة
ونـصـحه ان يـكـمل إجـازته في الـقـاهرة
فهي تـستحق الـزيارة وهكـذا سافر الى
مــصـر لــتـكـمــلـة بــقـيــة سـفـرتـه ولـعـبت
ـمـثـلة الـصـدفـة دورها في ان يـلـتـقي با
سعاد حسني عنـدما التقي بها في احد
النوادي وسـرعان ما أعجـبت بوسامته
وشـــقـــاوته وعـــرفت انه عـــراقـي وجــاء
لـلـسـيـاحـة والـسـفـر وتـطـورت عالقـتهم
فـيمـا بـعد وبـدأ يلـتقـي بهـا دائمـا حتى
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ـصري مـحـمد صالح دفـعة تـلقى ا
مـــعـــنــويـــة كـــبـــيـــرة من أســـطــورة
لـيـفــربـول سـتـيــفن جـيـرارد الـذي
يـرى أن الفـرعـون أفـضل العب على

كوكب األرض.
ــــوقع وقـــال جــــيــــرارد بـــحــــسب ا
الـرسـمي لـلـفـيـفـا: "إنه في مـسـتوى
عـــال دون أدنى شك فـــهـــو أفـــضل
العب على كـوكب األرض في الوقت

احلالي".
وانـهالت عـبارات الـثـناء والـتقـدير
عــلى صالح بـعـد تـرشـيـحه لـلـفـوز
بـــجــائــزة األفــضل الـــتي يــقــدمــهــا

االحتاد الدولي لكرة القدم.

وقال الـظاهرة الـبرازيلـية رونالدو:
"أنا أحبه. سمعت تصريحات تقول
إنـــني كـــنت مــصـــدر إلــهـــامه هــذا

يثيرني".
وأردف "لديه قـدرة هائلـة بالـقدم

إنـه رشــــيـق وســــريـع إنه يـــــشــــبه
لـــيــونـــيـل مــيـــسي; يـــحـــافظ عـــلى
الـكـــــــــــرة بـ قـدمـيه ولـديه جـوع

لألهداف".
أمــا مـدربه احلـالي يــورجن كـلـوب
فـقـال في تصـريـحـات سابـقـة: "آخر
العب عرفته كـان لديه نفس الـتأثير
عــلى أداء الــفــريق كــان مــارادونــا.
أعـتـقد أن صـالح في طريـقه لـيـكون

أفضل العب في العالم".
دراجات سباليتي

وأبـرز مــوقع الـفـيــفـا تـصــريـحـات
ـــدربه الـــســابـق في رومــا أخــرى 
لــوتـشــيـانــو سـبــالـيــتي إذ أكـد أن
ــصـــري "أفــضل العب الـــفــرعـــون ا

دربه في مسيرته".
ـدرب احلـالي إلنـتـر ميالن وأردف ا

"حتتاج دراجات نارية للحاق به".
ووصفه أسطـورة البرازيـل ريفالدو
بـ"الـالعب الـــعـــظـــيم الـــقـــادر عـــلى

باريات". تغيير مجريات ا
ونــصـحه جنم بـرشــلـونـة الـسـابق
بــــاحلـــــفــــاظ عـــــلى نـــــفــــسـه مــــثل

كــريــســتـيــانــو رونـالــدو ولــيــونـيل
ـدة  10سـنــوات مـشـيـرا مـيـسي 
إلى أنه قريب من مستواهما اآلن.
وقــال اإليـفــواري ديــديــيه دروجــبـا
ـــا ـــكن الـــتـــنـــبـــؤ  "إنـه العب ال 
راوغـة بشكل كـنه ا كـنه فعـله 
جـيـد بـقدمه الـيـسـرى ويسـجل بـها

األهداف".
بـيــنـمــا أكـد ديل بــيـيــرو أسـطـورة
يــوفــنــتــوس أن صالح "العب رائع
يــقــدم أداء ثـابــتــا ولــديه مــهـارات
مـتــمـيــزة تـؤهــله ألن يـكــون أفـضل
العب في الـعـالم فـي غـضـون أشـهر

قليلة"

سعاد حسني ايام العز

..
ـاضي ولـد في الـثالثـيـنـات من الـقـرن ا
وفي فمه مـلعـقة ذهب هـكذا وجـد نفسه
( محمود ) في احلـياة فوالده واحد من
أغــنى أغــنــيــاء بــغــداد له امـالك التــعـد
والحتصى فـي بغـداد وكربالء والـنجف
وأيــضــا من اكــبــر الــتــجــار في جتــارة
احلديد واخلشب !?? ترعرع محمود في
بـــيت كــبــيـــر جــدا مع اخـــوته األربــعــة
وشقيقـة واحدة ومازال يتـذكر طباخهم
ـربـيــة األرمـنـيـة الـتي الـبـاكـســتـاني وا
كـانت تــعـتـني بـه كـونه اصـغــر األبـنـاء
ــدلل في الــبـيت الــتي تــلـبي والـطــفل ا
طـلــبـاته بـسـرعـة وبـدون تـردد !!? !? في
اخلمسـينات اصـبح عمره عـشرين سنة
شــاب طــويل الــقــامــة ابــيـض الــبــشـرة
جــمـــيل جــدا بــاالضــافـــة الى شــقــاوته
وشجـاعته و حبه لـلسهـر !!! أشترى له
والــده سـيــارة حــديــثــة في ذلك الــوقت
النــوجــد مــثــلــهــا في بــغــداد وفـي احـد
رات أوقفه ( صباح بن نوري سعيد ) ا
لـــيــعـــرف مـن هـــو صــاحـب الـــســـيــارة
وبـعــدهـا أصــبـحــوا أصـدقــاء يـلــتـقـون
دائما فاالثن من عـشاق الليل والسهر

أعـلـنت احـدى شـركـات الـسـيـاحـة في تـايـلـنـد عن
تـقـد خـدمات الـتـدلـيك ولـكن الـسـيـاح تـفـاجـئوا
ـدلك الـغـريب الـذي كـان أحـد األفـيـال وقـد أثار بـا
ـوضـوع خـوف الـسـياح ولـكـسـر حـاجـز اخلوف ا
قــام أحــد مــدربي األفــيـــال بــاإلســتــمــتــاع بــأولى
دلك أمـام السياح من ساج من الـفيل ا جلسـات ا
مــــا أثـــار شــــهــــيه احلـــضــــور ....وقــــالت احـــدى
الـسائـحات الـسويـديات بـعد الـتدلـيك لقـد شعرت
ـطلـقـة وقـد اسـتـرخى جـسـدي نـتـيـجة بـالـراحـة ا
مـرور رجل الـفـيل الـضخـمـة بـرقـة مـتـنـاهـيـة على
جـسـدي وقـد اخـذت غـفـوة من بـضع دقـائق اثـناء
الـتـدليـك ... تـصـور لو أن هـذا الـفـيل مـوجـود في
بغداد ياتـرى من الذي يجرأ ويـجلس حتت قدميه

ساج حتى لو كان مجانا لعمل ا
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لم اشــاهــد شـعب عــربي يــحب الـعــراق واهـلـه مـثل الــشـعـب الـعُــمـاني
ـديح واحلب والثـناء ويـدعون له ـصري فـاينـمـا تذهب تـسمع مـنهم ا وا
ـصـري ال يـنـسى فـضل الـعـراق عـليـه . حيـث جاء بـاخلـيـر . الـشـعب ا
سـبعة مالي مصري للعمل في العراق وأستفادوا كثيرا وعندما يتكلم
مـعك أي مصري يقـول لك هذا من خير الـعراق .. اما الشـعب العُماني
فـهـو عاشـق للـعـراق وتاريـخه وشـعره وغـنـائه حـتى اتذكـر لـدي صديق
عـمـاني ال يسـمع في سيـارته سـوى مطـرب عـراقيـ ولـلشـاعر عـريان
سـيـد خـلف . ومـرة الـتـقـيت بـرجل عـمـاني كـبـيـر في الـسن قـال " نحن
نـنطر الى العراقي كجبل وشئ كبير نـفتخر فيه اتمنى ان يعود العراق

كما كان.
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ظـاهـرة الـدروس اخلصـوصـية وازديـادهـا بشـكل مـرعب ومـخيف . في
درس هو من يـتبرع ان يـعطيـنا حصـصا إضافـية مجـانية وقـتنا كـان ا
كل يـوم جمعـة وحتى في العـطلة الـصيفيـة يتفق مـعنا قـبل بداية الدوام
ـدرســة في األسـبــوع مـرتــ يـشــرح لـنـا دروس بــشـهــر ونـذهب الـى ا
ـوضـوع . امـا مـا الـصـف الـذي جنـحـنـا له لـكي تـكـون لـنـا فـكـرة عن ا
يـحدث االن فهـو كارثة حقـيقية فـبعد ان كـان في السابق يقـتصر األمر
ــتـوسط والــسـادس االعـدادي الى عــلى ذهـاب طــالب الـصف الــثـالث ا
درس اخلصوصي وصل حتى طالب ـدرس اخلصوصي جند االن ا ا
االبـتـدائـيـة واسـتـغـربت بـاالمس عـنـدمـا عـلـمت ان الـكـثـيـر من األمـهات
يـرسـلن أوالدهن لـلـمـدرسـ اخلـصـوصـي لـتـدريس اوالدهن وهم في
درس يتـحمل اجلـزء األكبر من عـلم وا ـراحل االبتـدائية !!! بـالطـبع ا ا
االتـهام والكثيـر منهم يتعمـد ويجبر الطالب عـلى الدروس اخلصوصية
مع احـترامي لـلمـدرس الـشرفـاء وأيضا تـتحـمل العـائلـة جزء من هذا

الوضع النها ال تتابع اوالدهم وال حتثهم على الدراسة.
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أصـبحت اجلامعـات احلكوميـة والكليـات األهلية دارا لألزيـاء والبهرجة
عـرفة . فالطالـب والطالبة باخلـصوص بدأت تهتم بـدال من دار للعلم وا
ـكيـاجهـا وثيـابـها اكـثر من اهـتمـامهـا بدروسـها . الـبعض من الـطلـبة
اصـبـحت لهم الـكلـية دارا لالسـتـراحة والـلهـو واحلب والغـرام. والشي
احملـزن في االمر ترى البعض هو طالب كليـة لكن مستواه الثقافي يدل
عـلى انه طـالب ابتـدائيـة . معـلـوماته الـثقـافيـة والـتاريـخيـة صفـر . خطه
رديء اليــفــهم من احلــيــاة سـوى وجــود الــســيــارة والـنــركــيــلـة واحلب
ـسـوولــيـة وكـذلك الـبـنت أصـبــحت كـالـولـد تـهـتم والـغــرام وال يـشـعـربـا
ــظـهـرهـا اخلــارجي وعالقـتــهـا مع األخـرين .. اجلــمـيع يـتــحـمل هـذه
ـئـة من ــسـؤولـيـة من الــبـيت الى اجملـتــمع الى االعالم !! خـمـســ بـا ا
اخلـرجـيـ لم يـفـهـمـوا شـيـئـا من الـذي درسـوه والـفـضل في جنـاحـهم
ـال لألساتـذة بـاالضافـة الى عدم وجـود هدف يـعـود الى الغش ودفع ا
في حـياتهم والسـبب عدم وجود تـعي بعد الـتخرج واهمـال الدولة لهم
جتـعل هؤالء الـطلبـة يذهـبون الى اجلـامعة بـدون حافـز . وهنا احلـكومة

تتحمل جزءا كبيرا من انهيار منظومة التعليم.
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رورية والساحات تسول الذي يقفون في التقاطعات ا كثرة االطفال ا
خـتلف الـطرق لـلحـصول على دون ايـاديهم  والـشوارع الـعامـة وهم 
ـال . األرقـام مخـيفـة إلعـداد االطفـال ومـعهم أيـضا الـنـساء والـرجال ا
ال كأن تكون حتمل تـراهم يستخدمون مختلف احليل للحصول على ا
ـعوق !!? وهناك موديل طـفل صغير او تدفع رجل كـبير على كرسي ا
جـديـد لـلتـسـول هـو ان الـطفل يـقـفـز علـى السـيـارة حـال وقوفـهـا ويـبدأ
ـشكلـة ليس في الـتسـول فقط لكن ـسح الچـامة األمـامية لـلسـيارة . ا
ـصيبة ان أعدادهم في تزايد مستـمر بسبب الفقر واجلوع واحلرمان ا
ستـقبل يكونون عيلـ وهؤالء في ا من جـراء احلروب وفقدان اآلبـاء وا
خـطرا عـلى اجملتـمع وقنـبلـة مؤقـتة تـنفـجر في أي حلـظة اذا لـم تسارع
الـدولة في احـتضـانهم ورعـايتهـم . وان كان مطـلبـنا ضـرب من اخليال

في ظل حكومة وأحزاب فاسدة.
W U)« WD;«

وجــود الـعــديـد من الــبـيــوت الـتـي تُـمــارس الـدجل واخلــداع عن طـريق
مـعـرفـتـهم " أخـذ اخليـرة ومـعـرفـة الـطالـع " وترى طـوابـيـرا من الـنـساء
يــقـفن أمــام الـبـيـت الـفالني ويــدفـعن الالف الــدنـانــيـر لـتــعـرف حــظـهـا
وطـالعـها من امـراة جاهـلة وغـير مـتعـلمـة اتاخـذت هذه الـطريـقة وسـيلة
ـال واحملزن في االمـر تـرى نـساء مـثـقفـات وجـميالت لـلـحصـول عـلى ا
عرفة طالعها من أمراة أمية التي لو كان فيها خير يذه لهذه البيوت 

ان تصلح نفسها.

نحن االن سـبعـة اشخاص في بـاص الكـيا الذاهب الى
كراج العالوي ومن ثم الى باب الشرجي.

امامي يجلس شخصان احدهما قد يكون عسكريا النه
يحـمل بـيـده حقـيـبـة عسـكـريـة والثـاني شـاب يـبلغ من
العمر عشرين سنة فكره سارح بعيد . بجانبي وبنفس
قعد يجلس شاب صافن كأنه يحمل هموم الدنيا ا

الــســائق مــشـغــول بــحـديث مـع الـراكب الــذي يــجـلس
بـالـصدر حـول مـبـاراة بـرشـلـونـة وكـيف مـيسـي سجل
هدف وصـنع مثلهـا وسمعت السـائق يقول " والله لو
مـيـسي عــراقي " چـان اخـذنـا كــاس الـعـالم خـاصـة اذا
ـدرب ويخلي اغاني وطـنية / ضحك حكيمً شـاكر هو ا
ــعـود انت تـصــريـحـاتك مـثل الـراكب وقــال لـلـسـائق 

تصريحات اجلعفري كلها طيارية. 
خـلـفي يـجـلس شاب مع والـده ومالمح الـفـقـر تُدل
عــلى وجــوهــهم ســمــعــته يــقــول " شــلــون تــدبـر
الـفــلــوس " الـله كــر ابـنـي . صـمت الــولـد ولم

اعرف ماهي مشكلتهم.
وصلنا الى مستشفى اليرموك فشاهدتُ امراة
 إنزالهـا بسرعـة من التكسي وركـضوا بها

نحو الطوار
توقـفنا قـرب تقاطع الـنسور فـجاءني شاب
اء وهـو ينـادي مي بارد . أعـطيته يبـيع ا

ب 250 دينار واخذت قنينة ماء
مـازلنـا في هذه الـلحـظة واقـف بـساحة
النـسور وازدحام جـدا قبل ان نصل الى

مول احلارثية حيث سأراه ألول مرة.
مـسـؤول سيـاسي فـاسـد سيـارته وسـيارة
ـظـلـلـة تـصـرخ صافـرتـهم لـفـتح احلـمـايـة ا
الـطـريق لـكن بـدون جـدوى ال احـد يـفتـح لهم

الطريق
طـفالن اثـنــان يـتـنـقالن بــ الـسـيـارات احـدهم

يبيع اجلاي والثاني كلينكس .
وصلـنا االن الى جامع الـقباجني وسـيارتنـا تسير

مثل السلحفاة
الـسـائق يـبدو ريـاضـيـا ومازال يـتـكلـم مع الراكب عن

برشـلـونـة وميـسـيي وتـبـ ان الراكب الـذي بـجـانبه "
مـاله شغـلة بـكرة الـقدم فـقط يهـز برأسه احـتمـال حاير

بعيشته يا كرة قدم ياميسي?
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عنـدما تمعنت في هذه الصورة التي تضم اثن من اساطير
ـايـسـتـرو هـادي احمـد والـسـاحـر احـمد الـكـرة الـعـراقيـة " ا
راضي " الـتي الـتــقـطت لـهم اثـنـاء مـبـاراة مـنـتـخب اسـاطـيـر
العـراق مع اساطيـر العالـم في ملعب جـدع النخـلة بالـبصرة
قبل سـنة تـقريـبا قـلت مع نفـسي متى تـنجب الـكرة الـعراقـية
ـاذا هـذا العـقم في كـرتـنا ـستـوى هـؤالء الـنجـوم و العبـ 
بحـيث بدأ اجلـمهـور الرياضي يـتحـسر عـلى الكـرة العـراقية
بعـد التـدهور احلاصـل فيهـا منـذ سنـوات بحـيث بدأنـا نحلم
ـستـوى " أحمـد راضي . هادي ونتـمـنى أن شاهـد العبـ 
احمد . حس سعيد . فالح حسن . عدنان درجال . يونس
مـحــمـود " وغـيــرهم من الـنـجــوم الـذين رفـعــوا أسم الـعـراق

ية عاليا في احملافل الكروية العزبية واالسيوية والعا
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باصات الكيا في كراج العالوي

محمد
صالح


