
اسبانـيا من الدول الـقلـيلة الـتي لم أزورها بـجانب سويـسرا وفنـلنـدا ولكسـمبورغ
ـفـاجاة عـنـدما ـاضيـة وكم كـانت ا وهـنـغاريـا وبـقـية الـدول زرتـهـا خالل السـنـ ا
وافق  وزيـر الـشـبـاب والـريـاضــة احـمـد ريـاض  عـلى طـلــبي عـنـدمـا قـلت له " هل

تريدني معك اغطي زيارتك إلسبانيا " 
وافق على طلبي 

كانت فرحتي مضاعفة 
األولى الني لم ازر اسبانيا سابقا 

والـثـانـيـة زيـارتي سـتـكـون مع وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة وهـذا مـا يـجـعل مـهـمـتي
سـؤول الرياضي في النادي وسأكون الصحفية بالغـة  األهمية حيث سيلتقي ا

قريبا منهم.  
وصـلـنـا عـصـرا الى اسـبـانـيـا وكـانت الـسـاعـة تـشـيـر الى الـسـادسـة مـسـاءً وكان
الوزير صائمـا فوضعنا حقائبـنا في الفندق وأخذنا قـسطا من الراحة ومن بعدها
كان فـطـورنا في مـطـعم عربـي صاحـبه مـغربي . انـدهش  عـندمـا عـلم أن اجلالس
بجـانـبي وزير الـشبـاب الـعراقي  وقـال أين احلـمايـة أين السـيـارات التي تـرافقه .
أجابه الوزير ال نحتاج للحماية فقط معنا سائق مع سيارته من السفارة بتنقل بنا
ـطعم أجـمل ترحـيب وقال أنـا بخـدمتكم وأي خالل زيـارتنـا  . رحب بنـا صاحب ا
شي حتـتـاجـون أني حاضـر وكـان مـا بـ فتـرة وأخـرى يـقـول حتتـاجـون شـيـئا /

فكان جوابنا له شكرا جزيال. 
الـفـطـور كان مـشـويـات حلم لـكـنـهـا لم تـكن لـذيـذة فـطـلـبـنـا صـحن فالفل وحـمص
ـطـعم أخذ بـطـحـيـنـة وشربـنـا الـشـاي ودفـعـنا احلـسـاب  بـعـد أن رفض صـاحب ا
احلـسـاب وأصـر عـلى ذلك لـكن الـدكـتـور فـاضل دفـع له احلـسـاب والـتـقـطـنـا عدة

طعم ومن ثم عدنا الفندق لغرض االستراحة بعد عناء السفر /  صورا قرب ا
وزير الشـباب الـتي تربـطني به عالقـة صداقـة منـذ ثالث سـنة تـقريبـا واعرفه عن
طاعم قـرب ال يهتم كـثيرا لـلطعـام الذي يتـناوله واليهـتم ان كان فطـوره في ارقى ا
ـظـاهـر والـتـباهي أو في مـطـعم مـتـواضع في اي مـديـنـة فـقـيـرة ببـغـداد . اليـحب ا
والتـكبر وكل من الـتقى به يؤيدني في كالمي .فـلهذا عـندما تكـون بصحبـته تشعر
بـتـواضـعه ومـزاحه مـعـك في بـعض األوقـات لـكن في نـفس الـوقت  جتـده صـارمـا
وقـويا وغـير متـسامح في وزارته عـندما يـجد خطـأ متعـمدا أو يـجد هنـاك من يريد

أن يستغل منصبه الوظيفي.
عندما علمت أنه صائم اثناء السفـر قلت له " لدينا األسباب التي جتعلنا ال نصوم
" فـقال لي انت أفطـر على راحتك أمـا أنا فـسأبقى صـائما وفـعال بقي صائـما أما
طعم قبل أن نخرج من الفندق  وأفطر معه أنا فكنت أتناول الفطور صباحا  في ا

ساء وكان يقول لي " أدري بك بالسفر متكدر تصوم "  في ا
يـوم الـسبت صـبـاحـا توجـهـنا الى مـلـعب أتلـيـتـكو مـدريـد الذي يـسـتضـيف نـهائي
ـباراة الـتي جتـمع لـيـفـربـول وتـوتنـهـام اإلنـكـلـيزي " دوري األبـطـال بـعـد أيـام في ا
سؤول في أدارة النـادي  ومهندس شاب اشرف على وكان في استقبالـنا احد ا
ـلـعب قـبل سـنـتـ . الدكـتـور فـاضل هـو  من رافـقـنـا في هـذه الـزيـارة وهو بـنـاء ا

عراقي مقيم في اسبانيا  ومترجم الوزير في زيارته إلسبانيا .
كان استقبالهم للوزير اكثر من رائع .

كانـوا مسرورين عـندما عـلموا أن الوزيـر رياضي والعب منـتخب وطني بـكرة اليد
ـباريـات الدولـية وشـاهـدوا  قوته اجلـسمـانـية والـبنـية ومثـل وطنه في الـعديـد من ا
عندمـا دخلـنا الى قاعـة حديـد فيهـا اجهـزة للقـوة ومارس الـوزير بعض الـفعـاليات

على هذه األجهزة 
ــلـعب وأخـذونـا في جـولـة داخـل الـنـادي وشـاهـدنـا   " غـرف جتـولـنـا في أنـحـاء ا
الالعـبـ ومـنازلـهم  والـقـاعـات  الريـاضـيـة  ومن ثم ذهـبنـا الى قـاعـة تـضم صور
الالعـبـ الذين مـثـلوا الـنـادي منـذ تـأسيـسه عام 1903 والـكؤوس اجلـوائـز التي

حصل عليها النادي 
هنـدس الذي اشرف على بنـاء النادي  طوال الـزيارة يشرحون مسؤول الـنادي وا
للـوزير عن مرفـقات النـادي  والدكتـور فاضل يتـرجم له وأنا اشاهـد االستعدادات
ـلعب حيث والـتحـضيرات لـلمـباراة النـهائيـة البطـال الدوري التي جتـري في هذا ا
اجلمـيع مـشغـولون في الـترتـيـبات حـتى هنـاك مئـات من اصـحاب اإلكـشاك كـانوا
بـاراة فقط . مـئات الـلوحات يسـتعـدون لوضع األكـشاك الـتي استـأجروهـا ليـوم ا
ـبـاراة الـنـهـائيـة الـتي ـلـعب . اجلـمـيع مـشـغـول في ا اإلعالنـيـة في طـريـقـهـا الى ا
الي ـلعب حيث سيرى ا يستـضيفها النـادي وهذا شرف لهم كمـا قال مهندس ا

باراة .  ا
منـصة الفوز  الـتي يستلم الـفريق الفائـز كأس البطـولة حملـتها شاحـنة كبيرة و
بـاراة . مئـات من اجلمـهور الـرياضي داخل وإنزالـها بـغيـة وضعـها بـعد انـتهـاء ا
لعب لعب يـلتقط الصور والـفديوات لكنه غـير مسموح من الدخـول الى ارضية ا ا
اكنته بتسوية العشب اء وهناك عامل يقـوم  الذي كان في هذه اللحظـة يسقى با

رمى  قرب ا
هـندس اإلسبـاني عرض على الـوزير خدمـاته في حالة وزارة الـشباب تـنوي بناء ا
ملـعب علـى طراز مـلعب أتـليـتكـو مدريـد وكان جـواب الـوزير لـيس لديـنا مـانع لكن

العب التي قيد البناء وبعدها لكل حادث حديث . ليس االن حل اكتمال ا
كانت الساعة تشيـر الى الساعة السادسة ونصف عنـدما انتهت جولتنا في نادي
أتليتكو مدريد وبعدها عدنا الى الفندق لالستراحة ومن ثم ذهبنا الى مطعم تركي
لتنـاول اإلفطار الرمـضاني والساعـة كانت تشيـر الى التاسعة و 33 دقيقة ليال /
بعـد اإلفطار جتـولنا في وسط مديـنة مدريد وأخـذنا السـائق الى الساحة الـرئيسة
التـي يحـتفل فـيـها فـريق ريال مـدريـد اثنـاء فوزه بـالـبطـوالت وهي تـقع بالـقرب من

لكي . بلدية مدريد وقريبة على القصر ا
وزير الشباب ريـاضي ولديه لياقة بدنـية عالية فلـهذا الذي يرافقه في جوالته يجب
ل وال يكل من ان يكون رياضيـا وصبورا  ويتحمل  الـتعب واجلهد الن الوزير ال

شي والتجوال سيرا على األقدام . ا
في احللقة القادمة تلتقي (الزمان ) رئيس نادي ريال مدريد
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الله الشكر على كل االحوال 
{ هل تتمنى أن يصبح العب كرة قدم?
- نـعم اتمنى أن يـكون ولـدي فيصل
العـب كــرة قــدم وســأســـعى جــاهــدا
لتطوير مواهبه عندما يكبر بالعمر.

طربي الذين تستمع لهم ? { ا
- كاظم الساهر  عبد الله روشيد 

شيرين عبد الوهاب .
{ هل عرض عليك التمثيل ?

- نـعم  عـرض عـلـيـة الـتـمـثـيل من
قـبل اخملــرجـة خــيـريـة مــنـصـور في
فـــيــلم ريـــاضي ولــكـــني رفــضت الن

دوري كان ال يتناسب مع أسمي. 
{ رأيتـك  تلـعـب التـنـس بشـكـل جيـد من

هو الالعب الذي تشجعه ?
- أمارس التنس يوميا تقريبا وهي
لــعـبــة أســتــمـتع بــهــا جــدا والعـبي
ــفــضل هــو الـالعب الــســويــسـري ا

((فيدرر )) .
{ كـلــمــة اخـيــر لــلـكــابــ احــمـد راضي

جلمهوره وعشاقه ?
- أشكـر اجلميع على مـحبتهم وأود
أن أقــول بــاني ســابــقى ذلك الــرجل
الـذي يـخدم وطـنه بـاخالص وشرف
وتـواضع وأشـكر كـادر الزمـان  على

هذا اللقاء.

حملـــبــة الــزوراء وجــمــهــوره الــرائع
والــثـاني انه يــجب أ نـالــعب بـشـكل
جـيـد مع الــرشـيـد وكــنت اتـمـنى ان

باراة بالتعادل . تنتهي ا
{ عنـدمـا تذهب الى قـطـر لـتحـلـيل بعض
ـــبـــاراة هل تـــلــــتـــقي بـــعـض الالعـــبـــ ا

السابق ?
- نعم دائما التـقي بالالعب العرب
السابق وقبل فترة التقيت الكاب
نبـيل معـلول ومـنصـور مفـتاح ودار
حـــديـث بــــيـــنــــنــــا عن الــــذكــــريـــات

الرياضية اجلميلة. 
{ بـــــدأت ســـــؤالي لـه هل نـــــدمـت عـــــلى

صداقتك لبعض االصدقاء ?
-  نـعم الكـثيـر من االصدقـاء خاصة
بـعـد االحـتالل طـعـنـوني من اخلـلف
بـالــرغم من عالقـتي الــطـيـبــة مـعـهم

وذكر لي بعض االسماء .
{ شعـورك عـنـد مـجئ ولـدك فيـصل الى

الدنيا ?
-شـــــعـــــور اليـــــوصف مـن الـــــفــــرح
والـسـعـادة خـاصـة بـعـد وفـاة ولـدي
مـحمـد الـذي كان مـريض جـدا اثـناء
والدتـه وتــوفى بـــعـــد ســتـــة أشـــهــر
وطـلــبت من الـله ان يــرزقـني بــطـفل
ثـاني يـعـوضـنـي مـحـمـد ... واحلـمد

ـــــمـــــيـــــزة واصـــــبح لـه قـــــاعــــدة وا
جماهيرية

? درب { العب مظلوم من قبل ا
- بـــــدون تـــــردد الـــــكـــــابـــــ اكـــــرم
عــمــانـوئــيل حــيث يــعــتـبــر مــهـاجم
ـرمى ـتــاز ويــعـرف طــريـقـه الى ا
نتخب. وتمنيت ان يكون معي في ا

{ من هو أحمد راضي ?
- انــســان مــتــواضـع يــحب جــمــيع
الـــنـــاس اخـــــــــاف الـــله بـــالـــدرجــة

االولى . 
احب وطـني العـراق الذي ولـدت فيه
اتـمــنى ان اخــدمه وتــزيل عــنه هـذه

الغمة واالحزان .
{ ماذا يعني لك نادي الزوراء ?

- يعنـي لي الشي الكبـير وهو بيتي
الثاني حيث فيه ترعرت وله الفضل
في مـــســـيـــرتي الـــكـــرويـــة واكن كل
االحتـرام جلـمـهوره الـريـاضي الذي
وقـف مــعـي في الــســـراء والـــضــراء
واتـــمــنى لـه كل اخلــيـــر والــنـــجــاح

والتفوق .
{ شعـور الـكـابـ احـمد راضي في اول
مـبــاراة يــلــعب مع الــرشــيــد ضــد فـريــقه

السابق نادي الزوراء ?
- قـلبـي كان مـنـقسـم نصـفـ نصف

 1988الى سنة  1993هم االفضل.
هاجم يونس محمود? { هنا ما رأيك با
-  سأخـتـصر بـكـلمـة واحدة ( العب

مقاتل ).
ـاذا تـركت الـتـدريـب ولم تـسـتـمـر به  } 
بالرغم من النـجاحات الـتي حققتـها اثناء

تدريبك االندية العراقية ?
-  الـتدريـب مهـنـة حتـرق االعـصاب
وجتـعــلك مــشــدود ومــتـوتــر وعــنـد
الــفـوز اجلــمـيـع يـشــاركـونك الــفـوز
وفي اخلـسارة اجلمـيع يتـخلى عنك

وتكون أنت اخلاسر االكبر.
{ العب ترى نفسك فيه ?

الالعب عالء عــبــد الــزهـرة ومــهــنـد
عــبــد الــرحــيم ولـــكــنــهم مع االسف
خــاصـة عالء تـراجع مــسـتـواه جـدا
ومــهـــنــد مـــازالت الـــفــرصـــة أمــامه

للتالق .
{ من هــــو الالعب الــــذي كــــان يــــرتـــاح
الــكــابــ له عــنــدمــا يـــكــون بــجــانــبه في

لعب? ا
-  قــال كــثــيــرين ولــكـن االقــرب هـو
الــكــابــ حــســـ ســعــيــد وشــاكــر
مـحــمـود وبــاسل كـوركــيس ونـاطق

هاشم .
باراة الـدولية الـتي خاضها { كم عدد ا

الكاب احمد راضي? 
 - ال اتـذكــر بــالــضـبط لــكن اعــتــقـد

 124 مباراة .
{ كم عــــدد االهــــداف الــــدولــــيــــة الــــتي

سجلتها ?
-  82 هدف .

{ هدف أضـعـته ومـازالت تـتحـسـر عـليه
كلما تتذكره ?

- ضـد مــنـتـخب أوغـنـده في نـهـائي
بــطــولــة الــصــداقـة الــسالم أضــعت
ــبـاراة هـدف مــحــقق قــبل نــهـايــة ا
بـــخــمــســـة دقــائـق وبــعــدهـــا فــزنــا

بالبطولة بفارق ضربات اجلزاء .
درب عدنان حمد? {عالقتك با

- عالقــة جـــيــدة تــســودهــا احملــبــة
واالحترام .

{ جتـربــتك مـع نـادي الــوكــرة الــقــطـري
ماذا أضافة لرصيدك الرياضي ?

-  كــــانت جتـــربــــة مـــفـــيــــدة حـــيث
اسـتـفـدت الكـثـيـر منـهـا وخـاصة ان
نــادي الــوكـــرة كــان نــادي مــغــمــور
وعـنـدمـا لـعبـنـا له انـا وزمـيـلي ليث
عروفة حسـ جعلـناه من االنديـة ا
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احمد راضي في لقطة مع (الزمان)

أمـــنـــيــــة كل صـــحــــفي وأعالمي أن
يجري لقاء مع الكاب أحمد راضي
فهو شـاغل الناس سـوى عندما كان
العــبـــا ومــدربــا و رئـــيــســـا لــنــادي
الـــزوراء وبـــعــدهـــا اصـــبح عـــضــو
مـــجــلس الــنــواب  فـــفي كل مــراحل
حياته هـو جنم ونار على علم . أذن
أنـا مــحــظــوظ كـوني صــديــقه مــنـذ
أربـعـ عـامـا رافـقـته مـنـذ كـان فتى
يافعا . هذا اللقاء أجريته في بغداد
وأجـاب علـى أسئـلـتي بـكل صـراحة
وشــفـافــيــة  وقـلت لـه  .. اجلـمــهـور
الـــريـــاضي يــعـــرف عـــنك الـــكــثـــيــر
والـــســبـب مــحـــبـــته لك وعـــشـــقــهم
لـلــنـورس اجلـمـيل  سـأبـدأ سـؤالي

معك .
{ هل تـتــذكــر أول مــبــاراة لـعــبــتــهـا في

دوري الكرة?
- مع الــــزوراء ضــــد نـــادي الــــقـــوة

اجلوية.
{ أول مباراة دولية ?

- ضد منتخب األردن .
{ أفضل مباراة محلية?

- ضــد الـطــلـبــة وفـزنـا ب 3 مــقـابل
هدف وسجلت هدف .

{ افضل مباراة دولية ?
-  ضـد منـتـخب أوغـنده في بـطـولة
الـصـداقـة والسـالم في الـكويـت عام

.1989
{  هــدف تــمــنــيت أن يــكــون لك ســجــله

العب اخر ?
 -  هــدف عـدنــان درجــال في مـرمى

كوريا اجلنوبية عام 1984
{ افضل مدافع واجهته ?

- عدنان درجال .
{ مــــدرب له الــــفــــضـل في مــــســــيــــرتك

التدريبية ?
ــرحـوم -  كــثـيــريـ ولــكن يــبـقى ا

عمو بابا صاحب الفضل االكبر .
{ افضل مدافع عربي واجهته ?

- مــــدافـع مـــــنــــتـــــخـب تـــــونس في
الثمانينات خالد بن يحي .

{ أفضل منتخب عربي ?
- منتخب مصر .

 { وهنا سألته سؤال خـطر ببالي ماهي
نتخب العراق ? أفضل تشكيلة 

 - ال أســـتـــطـــيع أن احـــدد العـــبـــ
بعـيـنهم ولـكن أسـتطـيع ان اقول ان
ـنتخب الـذي مثل العـراق من سنة ا

ونحن نستقبل تباشير عيد
ـبارك يـسـعدني ان الـفطـر ا
اتـقدم بأسمى آيات التبريك
والــتــهــانـي الى مــراجــعــنـا
الـــــــعــــــظــــــام و الـى االمــــــة
األسالمـــيــة والى شـــعــبــنــا
الــــــعــــــراقي األبـي بــــــهـــــذه
ـناسـبـة السـعـيدة  داعـيا ا
الـله ســبــحــانه وتــعـالى أن
يــــــد عـــــلى شــــــعـــــبـــــنـــــا
وحــكـومــتـنــا األمن واألمـان
ـــكـــنــــنـــا من تـــقـــد وأن 
أقصى اجلـهـود خلدمـة هذا
الـــــــــشــــــــعـب  ومـن الـــــــــله

التوفيق.

 ∫©ÊU e «® W UO{ w  w{«— bLŠ√ r−M «

 b¹u « w  WO «dŽ Włd  rÝUÐ —u½

  ‰Ë_« rKOH « w   «—b<« WKJA  W'UF
والـدهـا مـخـرج وفـنـان مسـرحي
وتلـفزيـوني متـألق ومبـدع دوما
ـيـز في الـتلـفـزيون له حـضور 
الـسويـدي وفي الـوسط الثـقافي
واالعالمـي لـلـجــالـيــة الـعــراقـيـة

والعربية في السويد .. 
  ولـهـذا تــأتـرت به وعـلى خـطئ
والــدهــا دخــلت كــلــيــة الــفــنــون
اجلـمـيـلـة في الـسـويـد تـخـرجت
وفي جـعبتهـا الكثـير من االفكار
الــــــتـي تـــــــتــــــحـــــــول الـى افالم
ــشــاكل ســيــنــمــائـــيــة تــعــالج ا

االجتماعية واألسرية.
بعد فـيلـمهـا االول  عنـدما كانت
طالبـة في االعدادية و الذي حاز
عـلى اجلـائـزة االولى وفــيـلـمـهـا
رايـا )  عـنـدمـا كانت الـثانـي ( ا
طـالـبـة في الـكـلـيـة وايـضـا حـاز
عـــــلى اجلـــــائـــــزة االولى بــــدأت
باالمس بتـصوير فيلـمها الثالث
( الـــديــلــر ) ويـــعــني بـــالــعــربي
ـوزع ) ويـحـكي الـفـيـلم قـصـة (ا

شـاب يـقوم بـبيع اخملـدرات علئ
الـشباب في اخلـفاء وكان يـشعر
ال بالـراحة والـسعـادة وكثـرة ا
عـنـدمـا يـزداد االشـخـاص الـذين
يـــشــتـــرون مــنه هــذه الـــســمــوم
ويـعــتـقـد ان اهــلـهم هـم الـسـبب
النـه لم يــــراقــــبـــوا تــــصــــرفـــات

اوالدهم ! 
ولـكـنه اليـلوم نـفـسه بـانه ايـضا
سبب في مأسـاة هؤالء الشباب!
 وفي احد االيـام ينـقـلب السـحر
عــلـئ الــســـاحــر عـــنــدمـــا يــضع
اقـراص اخملـدرات بــجـانب قـطع
احلـلـو البنـته الـصـغـيرة  دون
ان يــدري الــتـي وضــعــتـــهــا في
فـمـهــا يـجن جـنــونه  وهـو يـر
ابـــنــتـه بــهـــذه احلـــالــة وتـــقــوم
زوجــتـه بــلــومه وتـــقــول له انت
السبب النك ال تفكر في االخرين
ومـــا تـــســـبب لـــهم مـن امــراض

 . وخطورة 
قصـة الفـيلم رائـعة النـها تـعالج

مــشـــاكل اجــتـــمــاعـــيــة ومــرض
خــطــيــر مــوجــود في اكــثـر دول
الـــعـــالـم وتـــعــــاني مـــنـه اكـــثـــر
الـشـعوب واسـتـطـاعت اخملـرجة
الـشــابـة ( نــور بـاسم ) تــسـلـيط
الــــــضــــــوء عـــــــلئ هــــــذه اآلفــــــة
االجتـماعـيـة اخلطـيرة من خالل
مـمثـلـي اجلـيدين اخـتيـارهـا ا
الــذين  قـامــوا بـأدوارهم بــشـكل
ـيز .. ويـجدر بـاالشارة رائع و
ان الفيلم من انتاج شركة فيچن
ـو .. اتـمنئ الـتي مـقـرهـا في مـا
من االعــمــاق ان يـحــقق الــفــيـلم
مـبتـغـاه في مـعـاجلـة واحدة من
ــــشـــاكل الــــتي تـــواجه اكـــثـــر ا

الشعوب خاصة الشباب .. 
وحتية ابـداع للـمخـرجة الـشابة
نــور بــاسم جلـهــودهــا الـرائــعـة
ألثــبــات  هــويــتـهــا الــفــنــيـة في
الــسـويـد واعــتـقـد سـيــكـون لـهـا
ـيـز في الـسـنـ الـقـادمة أسم 

في السينما السويدية.
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استـثـمر الـتـجار في مـصـر النـجـاح الكـبـير
لالعب كـرة الـقــدم مـحـمــد صالح مع فـريـقه
ليـفربـول اإلجنليـزي ليـستوردوا قـبل شهر
رمــضــان فــوانـيـس عـلى شــكل مــجــســمـات

صري. للنجم ا
الشعبية اجلارفة حملمد صالح جعلته يغزو
ـــرة لـــيس الـــعـــالم اإلسـالمي لـــكـن هـــذه ا
بــأهــدافه وتــمــريــراته احلــاســمــة بل عــبـر

فوانيس تمثله.
ويــحـــتـــفل الـــعـــالم اإلسالمـي خالل شـــهــر
رمــضــان بــعـــادات كــثــيـــرة ومن الــعــادات
الـعـربـيـة اقـتـنـاء فـانـوس لالحـتـفـال بـقـدوم
ــنـــاســبـــة ويـــحل الالعب مـــحـــمــد صالح ا
ــرتـــبــة األولى وفــانـــوسه الــرمـــضــاني بـــا
بـالـنــسـبـة لـلـمــبـيـعـات . وفي  2015أصدر
وزيــر الــتـجــارة والــصـنــاعــة قــرارًا بـوقف
ـنــتــجــات ذات الــطــابع الــتــراثي ومــنــهـا ا
فوانـيس رمضان; لـتوفـير الدوالر وتـشجيع

الصناعة احمللية.

وبالفعل التزم غالـبية التجار خالل العام
ــاضـيـ بــالـقــرار وانـتــشـرت الـفــوانـيس ا
ــصـنـوعــة من اخلـشـب لـكن مـا ـصــريـة ا ا
يـفـعـله صالح مع فـريـقه لـيـفـربـول في عـالم
ـسـتـديـرة دعـاهم إلى الـتـحـايل الـسـاحـرة ا
عبر شـراء فوانيس حتـمل شكله باعـتبارها

لعب أطفال وليس باعتبارها فوانيس.
وبـهذه الـطريـقـة ظهـرت فوانـيس مسـتوردة
من الـصـ بـشـكـل حملـمـد صالح أحـدهـما
يـحمل صـورته بقـميص لـيفـربول واألخرى
بزي منتـخب مصر إضافة لـفانوس خشبي
مـصـري يحـمل صـورًا مخـتلـفـة لالعب الذي
ــتـاجـر الـتي يـكـنى بـ"أبــو مـكـة" في أبـرز ا
تـسـعى حـالـيًـا لـتـجـهـيـز مـظـاهـر االحـتـفـال
ــعــتــاد كل عـام أن بــالــشـهــر الــكـر ومن ا
تــتــصــدر شــخــصـيــة مــشــهــورة مــبــيــعـات
الـفـوانيس في مـصـر فـفي عام  2010مثال
بــرز من جنــوم مـصــر الــريــاضـيــ الالعب

درب حسن شحاتة. محمد أبو تريكة وا

W¾MNð

”bMN*«

i¼UÐ w³OF  tK « b³Ž

qIM « d¹“Ë     


