
في الـبداية أبـارك  تسلـمك  منـصبك  اجلديـد وأتمـنى لك  من كل قلبي
ـوفـقـيـة والـنـجـاح في عـمـلك وأن تـكـمل مـسـيـرة الـوزيـر الـسـابق عـبـد ا
العب ورفع احلـظر كـلـيا عن الـكرة احلسـ عبـطـان في أكمـال بنـاء  ا
ـنسي من احلـكـومة الـعـراقيـة مـنذ الـعـراقيـة واالهـتمـام بـفئـة الـشبـاب ا
سـن رغم أنهم عـصب احلياة واجلـيل الذي  يـعتمـد ويفتـخر به الوطن
ورأيــنــاهمً  كــيف حـمــلــوا الــسالح بــجـانـب  قـوات اجلــيش والــشــرطـة
االحتـادية   وهـبوا لـلدفـاع عن العـراق ضد عـصابـات داعش اإلرهابـية
الـتي أجـرمت بـحق الـعـراقـيـ " فـلـهـذا أطـلّب مـنك أن يـكون عـمـلك في
االيام الـقـادمة الـتركـيـز  على مـجامـيع  الـشبـاب واالهتـمـام بهم وتـلبـية
طلباتـهم ورغباتهم الرياضـية من خالل تأهيل مراكـز الشباب من جديد
بعد أن طواها الـنسيان واالهمال  والـتي كانت في السابق   تشع نورا
وحـيـويــة  وكم من جنم ريـاضي في مــخـتـلف االلـعــاب بـرز من خاللـهـا
ورفع عـلم وطـنه عـالـيـا علـى منـصـات الـفـوز واألمـثلـة كـثـيـرة ال تـعد وال
حتصى   فنجوم " كـرة القدم السابق " حـس سعيد . احمد راضي
. مهـدي عبـد الصاحب " تـألقوا  من خالل مـراكز الشـباب والكـثير من
النـجوم في بـقـية  االلـعاب بـرزوا من خاللـها فـلهـذا عـليك اعـادة الروح
ـراكـز التي تـعـتبـر الـعصـب احليـوي لـنهـضـة الشـباب والـنشـاط لـهذه ا
واخذ مكانهم الطبيعي  في بناء وطنهم الذي يتفاخر أن هؤالء  الشباب
هـم من قـاتـل ودحـر االٍرهــاب وأعــاد االمن واالمــان لـلــشــعب الــعـراقي
وحـان الـوقت النـخــراطـهم في مـجـال الــريـاضـة والـبــنـاء والـعـمـران من
خالل خـطة مـكتمـلة ومـدروسة يـضعهـا خبـراء وأساتـذة في هذا اجملال

بدعة  بالتعاون  مع وزارة الشباب الحتضانهم وأبراز طاقاتهم ا
سيادة الوزير 

قد ال يعـرف  البعض  أنك  جنم دولي  سابق في لـعبة كرة الـيد ومثلت
مـنـتـخب الـعـراق الـوطـني سـنـوات عـديدة وكـنـت من الالعـبـ البـارزين
نتخب الذي اسهم في احـراز العديد من البـطوالت سواء على صعـيد ا
ام االنديـة وهـذا مـايجـعـلنـا مـتفـائـلـ بأن وزيـرنـا رياضي والعب دولي
سابق  عـرف طعم الفوز واخلـسارة في البطـوالت وسيكون  قـريبا جدا
ـا في داخــلـهم من حلــظـات فـرح من اخـوانه  الــريـاضـيــ ويـشـعــر  
شروعة وستكون وزارة وحزن  ويستطيع أن يـلبي طلباتهم الرياضـية ا
ـبية الشـباب   بـالتـعاون مع االنـحاد الـعراقي لـكرة الـقدم والـلجـنة االو

العراقية 
ركائز لنجاح الرياضة العراقية على كافة الصعد

سيادة الوزير
قـد تكـون  شـهادتي مـجـروحـة كوني اعـرفك مـنـذ اكثـر من ثالثـ سـنة
ـبـاريات   عـندمـا كنـت العبـا  سابـقا مضت وحـضرت لـك العـديد من ا
في نادي الكرخ واجلـيش واجلميع يشهـد بخلقك الرفـيع وثقتك بنفسك
وحـبك لالخــرين واالصـرار عـلـى الـنـجــاح والـتـفــوق وأن تـتـرك بــصـمـة
االبـداع في كـل عـمل تُـكــلف  به  رغم كل الـصــعـاب الـتي قــد تـواجـهك
واصلـة جناح وزارة الريـاضه في بناء فلـهذا انا مـتفائل بـانكٍ ستعـمل 
البنـية التحتيـة والعمل على تطـور باقي الرياضات الـتي تعاني من فترة
طـويـله  وجتــعل من وزارة الـشــبـاب والــريـاضـة وزارة لــكل الـعــراقـيـ
ـؤسـسـات ـيـدانـيـة لألنـديـة وا ولـيس لـلـشــبـاب فـقط من خالل زيـارتك ا
ـوهــبـ وتــكـون قـريـب مـنـهم الــريـاضــيـة ومـراكــز الـشــبـاب ومـعــاهـد ا
يشـعرون بـحضـورك واهـتمـامك الذي سـيكـون دافـعا قـويا لـهم لإلبداع
والـتفـوق لـبـناء جـيل ريـاضي يـحمل افـكـارا نـيرة تـنـصب في بـناء وطن
نــواته هــؤالء الــشــبـاب الــذين هـم حـاضــر الــعــراق ومـســتــقــبـلـه ونـأمل

بوجودهم أن يشع الوطن من جديد علمآ ونورآ  
ويكون شعار الوزارة " جئنا خلدمة الشباب والرياضة.
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الـغـريب كـان في ردود وتـعـلـيـقـات
نـــــشـــــطــــــاء مـــــواقع الــــــتـــــواصل
اإلجـتمـاعي وطـلبـات الـزواج التي
أنـهـالـت عـلـيـهــا من شـبـاب في كل
الـوطن العـربي وهنـاك من ذكر أنه
شـبــيه الـفــنـان ومــسـتـعــد لـلـزواج
مـــنـــهــا بـــشــروطـــهـــا هي.وجــاءت
أغـلــبــيــة الــتـعــلــيــقــات تــسـأل عن
الشركـة التي تستثمـر معها الفتاة
أموالها وطلبات بالتعرف على أي
بـيانـات تخص الشـركة لإلستـثمار

معها.
d³)« —UA²½«

وبـــعـــد إنـــتـــشــار اخلـــبـــر تـــوالت
التـعلـيـقات عـلى وسائل الـتواصل
ا اإلجتماعي بـ معارض ومؤيد 
فــعـلــته هـذه الــفـتـاة ولــكن الـشيء
الـغريب أن أكـثر التـعليـقات جاءت
تـــــســـــأل عن حـــــول أسـم شـــــركــــة
التـداول الـتي تـعـمل مـعهـا الـفـتاة
التي وفرت لها كل فرص األرباح.

حتت أمــر الــفــنـــان لــو وافق عــلى
الزواج منها.
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ـصـداقيـة عـلى ما وحـتى تضـفي ا
تــقــوله قــدمـت وثــائق وأدلــة عــلى
أنـهـا تـربح كل شـهـر مـا يـصل إلى
نـصف مـليـون ريال بـدون أي تعب
أو أن عــمـلــهـا يــأخـذ وقـتــا طـويال
منهـا بل أنها فقط تقـوم بإستقبال
ـة مـديـر احلـسـاب لـيـخـبـرهـا مــكـا
بصفقة اليوم ومن ثم تظل متفرغه
حــتى نــهـايــة الــيـوم مــوعـد إغالق
الــصــفـقــة وحتــصل عــلـى األربـاح

بسهولة.
وأنــهــا لن تــتــرك الــفــنــان دقــيــقــة
واحـدة بــدونـهــا بل سـتــظل طـوال
حــيــاتــهــا تــلــبي طــلــبــاته وأن كل
أموالها وأرباحـها ستكون ملكا له
فـقط مــا عـلـيه هــو أن يـوافق عـلى

الزواج منها. 
وبـعــد إنــتـشــار اخلــبـر كــان األمـر

يــوفـــر لــهــا كل هـــذا الــربح كــانت
اإلجــابــة أنــهــا تــســتــثــمــر أمــوال
ورثــتــهــا عن والـــدهــا في األســهم
والــبــورصـة مع شــركــة تـعــمل في
الــسـوق الـسـعـودي وأنــهـا لـديـهـا
كافة الوثائق التي تؤكد حديثها.
وقالت أنـهـا قامت بـشـراء فيال في
أرقى مـــنــــاطق الـــريـــاض وأنـــهـــا
ـــنــاسب ولم تـــبــحـث عن الــزوج ا
جتد أفضل من الفنان وحاولت أن
تـعبر له عن حبـها وأنها سـتجعله
يـرى الثـراء الفـاحش بدون الـتعب
في الـغنـاء فقط علـيه أن يغـني لها

وحدها.
وأنــهــا مـســتــعــدة لــكــتــابــة كــافـة
ـتــلـكــاتـهـا اخلــاصـة بــهـا له لـو
وافق عــــلى الــــزواج مــــنـــهــــا ولن
تـتـوقـف عن الـعـمل فـي الـبـورصـة
واألسـهم وأن كل األربـاح الـعـالـيـة
الـتي حـقـقـتـهـا قـامت عن طـريـقـها
ـتــلـكـات كــثـيـرة وكــلـهـا بــشـراء 

د جـيـمس نـيـمـسـيث مـخـتـرع لـعـبـة كـرة الـسـلـة وهو
يــجـــرب الــلـــعــبـــة مع زوجـــته عــام 1891 وقـــد قــام
بـاخـتراعـهـا في كـنـدا بـعد ان طـلب مـنه إيـجـاد لـعـبة
تُـمـارس في الـقــاعـات الـداخـلـيـة في الـشـتـاء لـبـرودة

اجلو .. 
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تـذكـروا مـعي أسم هـذا  الـبطل الـريـاضي الـذي يـبـلغ من الـعـمر
ـستـقـبل لو أن سـبـعة عـشـر عامـا  وكـيف سـيكـون له شـأن في ا
يدان يهتم به ويرعاه رعاية ركزي للساحة وا االحتاد العراقي ا
كاملة ويخصص  له مدربا خاصا يشرف على تدريبه في لعبتي
" الـوثب الطـويل والـوثب الثـالثي  "  فأرقـامه  جـيدة لـلـغايـة ففي
لـعـبــة الـوثب طـويل قـفـز   6.20 امـتـار وفِي الــوثب الـثالثي قـفـز
 12.40مـترا رغم أنه يـعـاني عدم االهـتـمام وعـدم وجود اي دعم
مـادي ومـعـنـوي يـسـاعـده في الـتـألق واالسـتـمرار فـي التـدريب .
حـالـيا فـاضل يـتـدرب في مركـز شـبـاب الشـهـيـد سلـيم الـعوادي
حتت إشـراف مدربـه " وليـد الـدراجي " "  الـذي يأمل بـأن يـكون
بيا  ونطوي صفحة فاضل اول رياضي عراقي يحزر وسامـا أو
الوسام البرونزي للمرحوم خـالد الذكر الرباع عبد الواحد عزيز

بياد روما عام 1960. الذي مازلنا نتغنى بأسمه منذ أو
بي وإحـراز وسـام ذهبي لـلـعراق يـحـتاج رعـاية صـناعـة بـطل أو
وهـوبـ والـبـطل سـعيـد واحـد من هـؤالء االبـطال الـريـاضـيـ  ا
الذي يحتاج لرعاية خاصة  فوالله رعايتهم بصورة صحيحة قد
ـبيـا مـضمـونا وهـذا افـضل من صرف جتـلب للـعـراق وسامـا أو
ماليـ الدوالرات عـلى فـرق ولعـبـات النأمل مـنـها أي فـور سوى
ـشـاركـة ونـتـائـجـهم تـكـون قـاسـيـة ومـخـزيـة رغم االمـوال الـتي ا
تصرف عـليهم . أهـتموا بااللـعاب الفرديـة كما تـفعل باقي الدول

بي. لصناعة بطل أو
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ـصـري حـمدي قـبل أيـام ودعـنـا اإلعالمي ا
قــنــديل عن عــمــر يــنــاهـز  82 عــامــا بــعـد

مسيرة حافلة امتدت عقودا.
ـحافـظـة الشـرقـية في ولد حـمـدي قنـديل 
مـصـر عام  1936وان كـانت جـذوره تـعود
ـنــوفـيـة ودرس في كــلـيـة إلـى مـحـافــظـة ا
دة ثالثـة أعـوام ولكـنه هجـرها إلى الـطب 
كــلــيــة اآلداب مــفــضـال الــدراســة في قــسم

الصحافة.
وخالل دراستـه اجلامـعـيـة عـمل في مـجـلة
"آخـر ســاعــة" بـنــاء عـلـى طـلب الــصــحـفي
ـعروف مـصـطـفى أمـ لـيـعـمل في نـشر ا
رسـائل الـقـراء مـقـــــابل أجـر شـهـري قـدره
ـــدة في مــجــلــة  15جــنــيــهـــا. كــمــا عــمل 

"التحرير".
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بـعد إنهـاء دراسته اجلـامعيـة في ستـينات
اضي عمل بصحيفة "أخبار اليوم" القرن ا
ـصـري في قـبل أن يــلـتـحق بـالـتـلـفـزيـون ا

وظيفة مذيع لبرنامج "أقوال الصحف".
اشـتـهـر حمـدي قـنـديل بـتـقـد الـعـديد من
البرامج السياسية أبرزها "رئيس حترير"
" ــصـري وفــضـائــيـة "در بـالــتــلـفــزيـون ا
اخلـاصة و"قـلم رصـاص" بتـلفـزيون "دبي"
والــفـضــائـيــة الـلــيــبـيــة. وكـان يــرصـد في
برامـجه األوضاع السيـاسية واالقـتصادية

في الوطن العربي.
في عـــام  2010أصـــبح مـــتـــحـــدثــا بـــاسم

اجلـمـعــيـة الـوطـنــيـة لـلـتـغــيـيـر في مـصـر
والـتـي كـان من أبــرز مـؤســســيـهــا مـحــمـد
ـديــر الـعـام الـسـابـق لـلـوكـالـة الــبـرادعي ا

الدولية للطاقة الذرية.
وفـي الـســنــوات األخـيــرة عـرفــته األجــيـال
الــشــابــة في مــصــر مـن خالل مــقــاالته في
ــصـري الــيـوم" صـحــيـفــتي "الــشـروق" و"ا

. اخلاصت
نــال الــعــديــد مـن اجلــوائــز اإلعالمــيــة من
أبـرزهـا شخـصـية الـعام اإلعـالميـة في عام
 2013والتي مـنحـتها له جـائزة الصـحافة

العربية في دورتها الـ  12في دبي.
وجــاء فـــوز قــنـــديل بـــاجلــائـــزة "تــقـــديــرا
جلــهـوده فـي مـســيــرة اإلعالم الـعــربي من
خالل عــمــله كــاتــبــاً وإذاعــيــاً ومــحــاضـراً
ودبــلـومــاسـيــاً ونــاشـطــاً ســيـاســيـاً وعن
مسـيرته الـتي سـخرهـا للـدفـاع عن قضـايا
العرب وهمومهم حيث تـقلد قنديل العديد
ـراكـز الهـامـة كرئـيس الحتـاد إذاعات من ا
الدول العربـية وكمديـر لإلعالم في منظمة
الــيــونـيــســكـو" وذلك بــحــسب مـا ورد في

حيثيات منحه اجلائزة.
ـمـثـلة جنالء وحـمدي قـنـديل مـتـزوج من ا
فتحي منذ عام   1995والتي قال عنها إنه
ومــنــذ أول لــقــاء بــيــنــهــمــا إلجــراء حــوار
ــست فـــيــهــا ذكــاء تـــلــفــزيــونـي مــعــهـــا "
وتواضـعـاً وبـساطـة وخـفـة دم وشخـصـية

قوية".
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محمد قنديل مع زوجته الفنانة جنالء فتحي
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صورة نادرة مأخـوذة من مجلة ناشـينال جيوغرافي
االمــريــكـيــة نــشــــرت في شــهــر تـمــوز عـام  1953م
والـــتــــقـــطت بــــعـــدســــــــــة طــــالب مـــســــلم ((اســـمه
عـبـدالـغفـور)) شــــيخ من اصـــــل بـاكسـتـاني يـعمل
مع ابـيـه بـجـنـوب افــريـقــــــيـا ارســله ابـوه لـدراســـة
ادارة االعــــمـــــــــــال في جـــــامــــــــــــعـــــة هــــارفــــارد

االمريكية. 

ذهب عــبـدالــغــفــور الى مـقــر اجملــلــة في الـعــاصــمـة
كـرمة الداء واشـنطن واخـبرهم انـه ذاهب الى مكـة ا
فريـضـة احلج وتـصـويـر احلج لـطـبـعـها فـي عدد من
اعــداد اجملــلـه وتــعــريف الــعــالـم الــغــربي بــشــعــائــر
ـقـدســة وافـقت اجملـلـة واعـطــته كـامـيـرتـ االسالم ا
مـلـونـتـ وعـاد لـهم بـصـورة رائـعـة عـرضت في ذلك

العدد.

الزواج من الفنان ألنها تعشقه.
Ã«Ëe « dOE½

وقـالت أنـهـا ال تـريد مـنه أي شيء
نــــظــــيـــر الــــزواج مــــنـــهــــا بل هي
سـتتـكـفل بكـافـة مصـاريف الزواج
بل أنـهــا عـلى إســتـعـداد
لـشراء فـيال لهـما

الديف. في ا
وأضــافت ان
أربــــاحــــهــــا
األسـبـوعـية
من عــمـلــهـا
تـــبـــلغ 120
ألـف ريـــــــــــال

وعـــــنـــــدمــــا 
ســــــؤالـــــهــــــا عن
طبيعة عملها الذي

من الـطبـيـعي عـنـدمـا نـستـمع إلى
مـــصــطـــلح الـــتـــحــرش يـــأتي إلى
ـتـحـرش رجل ولـكن أذهــانـنـا أن ا
ـهـندس في حـفـلة الـفـنـان مـاجـد ا
تـفاجـأ اجلـميع بـصـعود فـتاة إلى
ـسـرح في سـوق عــكـاظ وتـقـبـيل ا
الــفـــنــان بـــشــكل أثـــار حــالــة من
اجلـــدال الــــواسع في أوســـاط

اجملتمع السعودي.
وعــــلى الــــفـــور  حتــــركت
الـدوريــات األمـنـيـة وقـبض
عــــلى الــــفــــتــــاة وبــــنــــفس
الـتــصــرف الــغـريب مــنــهـا
جـاءت إعـتـرافــتـهـا الـتي لم
تــخـلـو من الــغـرابــة بـعـد أن
سـردت أنها ثـرية جـداً وتريد

هندس ماجد ا

يدان ورياضة ارس لعـبة الساحة وا علما انه كان 
اجلمباز. 

وراء  كل رجــــــــل عـظـيم امـرأة .. والـدلـيل انـظـروا
الى زوجــــتـه كــــيف مــــتــــفــــــــــاعــــلــــة مع الــــلــــعــــبـــة

وتشجــــــــــــعه بان اختراعه يخلده ...


