
درسـة أو عندمـا تذهب نـطقـة كانـوا ينـتظـروها عـندمـا تخرج مـن ا كل شبـاب ا
الى السوق . اجلميع يتشوق للتـحدث معها وأبالغها باحلب الذي في قلوبهم .
لـكن ال أحـد يـتـجـرأ عـلى االقـتـراب مـنـها والـسـبب النـهـا خـلـوقـة ومـؤدبـة تذهب
بطريـقها بـصمت وتـعود بصـمت ومن عائلـة محتـرمة وضـعوا ثقـتها فـيها فـلهذا

كانت تصرفاتها حكيمة
حــاول اكـثـر من شــاب الـتـكــلم مـعــهـا والـبــعض رمى لـهــا رسـالـة كل حــروفـهـا
وكـلمـاتها عـشق وغرام لـكن قلـبها كـان مغـلقا أمـام اجلمـيع . في يوم من األيام
نصور قرب مرطبات الرواد عندما رأني حملت صديقي عالء الوسيم يقف في ا
حــاول أن ال أراه وانــزوى في مــكـان ال أشــاهــده قـلت مـع نـفــسي " عــنـده شي

عقولة يتجاهلني "
درسة تسـير بخطوات وماهي اال حلظـات وتأتي مروة اجلمـيلة ترتـدي مالبس ا
ثابـتة وعينـها تدور  ويـسار كأنهـا تبحث عن شي ما . فـاذا هي تذهب نحو
صديـقي الذي وقف في مـكان كان يـظن أني ال أراه وتكلم مـعها وسـاروا سوية

باجتاه شارع  14 رمضان .
ـنصور مع مروة ! كان كالمي ساء الـتقيت بصديـقي فقلت له رأيتك في ا في ا
مفـاجأة له . أصفر وجـهه ومسك يدي وحـلفني أن ال أقول ألحـد وأن يكون هذا
سـرا بـيـنـي وبـيـنه . فـوعـدتـه بـذلك لـكـني طـلــبت مـنه يـحـكـي لي كـيف اسـتـطـاع
ـوصود ! ضحك وقال هذه قصة طويـلة منذ سنت ونحن نحب اختراق قلبها ا

بَعضُنَا البعض وأن شاء الله يكون الزواج نهاية هذا احلب
أنهـى صديـقي اإلعداديـة ودخل لـلكـلـية الـعسـكـرية وتـخرج ضـابط جـيش برتـبة
مالزم عام  84 وتقـدم خلـطبـة مـروة ووافق أهـلهـا دون تـردد بـعد أن عـلـموا أن
مروة مـقتـنـعة به ولـديهـا عالقـة حب معه وهـكذا أصـبحـت خطـيبـته وكان يـخرج
نـصور في الـعلن بـعد أن كـان في السابـق يقف في اخلـفاء حتى ال مـعهـا في ا

يراه أحد
أتــفق مـعــهـا أن يـكــون مـوعـد الــزواج في نـهـايــة صـيف عـام  85 وفِي الــعـطـلـة
الصـيفـية .كـانت حربـنا مع ايـران في عامـها اخلـامس واجلبـهة حتـتاج لـلرجال
ـعـارك طـاحـنـة وطـوابـيـر الـشـهـداء واجلـرحى ال تـتـوقف وال تـوجـد في األفق فـا
ــنـظــمـات ــسـاعي الــدولــيـة والــنــداءات من ا مــســاع لـوقف هــذه احلــرب رغم ا
االنـسـانـيـة !? في ظل هـذه الـظروف الـصـعـبـة ذهب عالء مع وحـدته الـعـسـكـرية
التي أنـتقلت من خـان بني سعد الى الـبصرة وكـانت مروة خائفـة جدا عليه الن

عارك كانت محتدمة في شرق البصرة . ا
في اخر اجازة معه قـالت " أنا خائفة عـليك " مسك يدها بـقوه التخافي اإلعمار
بيد الـله بعد  21 يومـا سأعود الى بغـداد ونقضي شـهر العسل في احلـبانية .
انع مالزم أصرت أن تودعه عندما يذهب الى البصرة من كراج النهضة . لم 
عالء وجاءت الى الـكراج وشاهدت مـئات اجلنود والـضباط ذاهبـ الى جبهات
ا القتال . هذه أول مرة تأتي الى هنا . مسكت يده بقوة ياالهي أرجع عالء سا

وأرجع هؤالء اجلنود الى أهاليهم سا .
من شـباك البـاص رفع عالء يده وشـاهد دموع مـروة تنزل بـخجل كـان مبتـسمآ
لـكن قـلبه يـتـفـطـر على وداعـهـا. وصل الى الـبـصرة لـيال وحـال وصـوله أشـتبك
ـعركة لم يـكن أثر لعالء فـوجه في معركـة مع اجليش اإليـراني وعندمـا أجنلت ا
فقـد  أسره مع مـجمـوعـة جنـود بعـد أن حشـد اجلـيش اإليراني إعـداد كبـيرة
أستطاعت من احلصول على موطئ قدم لكن القوات اخلاصة البطلة استطاعت

من أسترجاع االرض
كـانت مروة تـنتظـر مالزم عالء بفـارغ الصبـر ومر اكـثر من شـهر وعالء لم يأت
وسرعان ما عرفت من أهله أنه أسير . لم تنفع دموعها وحزنها في أرجاعه

بـعد سـتة أشـهر من وقـوعه في األسر وصـلت أول رسالـة من مالزم عالء الهله
يطمئنهم عـلى حاله وأنه في وضع صعب كونه بعيدا عنـهم ويعيش حياة قاسية
في األسـر مع بقـية الـضبـاط واجلنـود وال يعرف مـتى يعـود وفِي نهـاية الـرسالة

سالم خاص خلطيبته مروة وأنه سيبعث لها رسائل خاصة .
جـاء مهنـد شقـيق عالء بسرعـة الى مروة لـكي تقرأ الـرسالـة وامتزجت دمـوعها
مع حـروفـهـا وأصـبحت لـوحـة حـزيـنة . أحـتـفـظت مروة بـالـرسـالـة ودائمـا تـعـيد
قراءتها رغم أنه ال يوجد فيها شي مفرح لكنها كانت تقول المها بيه " ريحته "

وللقصة بقية
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الكاب عدنان درجال سيحصل على
مــنـــصب ريــاضي بـــعــد أن وجــد كل
ـسـؤولــ الـسـيــاسـيـ الـدعم مـن ا
والــريــاضـــيــ والــدلــيل االهــتــمــام
الـــرســمـي واحلــكـــومي والـــشـــعــبي
بزيـارته. علمـا أن الكثيـر من النجوم
قيمـ في الغربة جاءوا السابـق ا
الى الـعراق لـكنـهم لم يحـظوا بـهكذا

استقبال ورعاية . 
فدعـونا نـنتـظر ونـرى ماذا سـيحدث
قـبلـة واتمنى من كل خالل األشـهر ا
قــلــبي أن يــســتــلم الــكــابــ عــدنـان
درجـال مــنــصـبــاً ريــاضـيــاً خلــبـرته
الطويلة في الرياضة كالعب ومدرب
تلك شخصية رائعة وأداري " فهو 
واصفات الـتي تساعده وعنـده من ا
على النجاح في أي منصب يتقلده".

االنـبـار واجلـمـيع يـصـفق له ويـثـني
عــلـى هــذه الــزيــارة. الــســؤال الــذي
يطـرح نـفسه بـقـوة هل زيارة عـدنان
الى بـغداد ولـقـاءاته بـهـذا الـعدد من
ــســؤولــ والــرعــايــة واالهــتــمــام ا
اخلـاص تــمـهـيــداً لـتـقــلـده مـنــصـبـاً
رياضيـاً خاصة بعد الـتدهور االخير
لــلـكـرة الــعـراقـيــة واجلـمــيع يـطـالب
بــإصالح مـنــظـومـة كــرة الـقــدم بـعـد
الـنـتـائج الـســلـبـيـة خالل الـسـنـوات
ــقــربــون من الــكــابــ ــاضــيـــة . ا ا
عـدنـان درجـال يـقـولـون أنـهـا مـجـرد
زيــارة لـلـوطن ولــقـاء االهل واالحـبـة
واجلــمـهــور الـريــاضي الـذي مـا زال
يتـذكر عـدنان درجال ويـعده احد من
ــدافــعــ في تــاريخ الــكـرة افــضل ا
الـعراقـية والبـعض يقـول العكس ان

الى نـهـائــيـات لـوس اجنــلـوس عـام
1984.

ــــاضي زار وفِـي يــــوم اجلــــمــــعــــة ا
تنبي الكاب عدنـان درجال شارع ا
الـــذي أصــــبح مــــزاراً ثـــابـــتــــاً لـــكل
الـعــراقــيـ وشــاهــدت فـيــديــوهـات
عديـدة لـهذه الـزيـارة وكيف جتـمـهر
الــنـاس حــوله? وقـد رأيـتـه في غـايـة
السعادة والفرح وهو يلتقط الصور
مـعـهم أو يـتـحـدث مع الـكـثـيـر مـنهم
وسـط ساحـة القـشـلة حـتى أن قوات
من الشرطة تـدخلت لفسح اجملال له
عند الـعودة الى مقر أقـامته وبعدها
بـيــومــ ذهب الى االنــبـار وحــضـر
مــبــاراة بــ نــادي الـطــلــبــة ونـادي
الـرمادي عـلى ملـعب االدارة احمللـية
وأسـتقـبل استـقبـال االبطال من اهل

من قـــــبل وزيـــــر الــــشـــــــــاب عــــبــــد
احلـســـ عبـطان حـيث التقـاه اكثر
ـتابعة من مرة واصـطحبه لـلبصرة 
اعـمال الـبنـاء اجلاريـة إلكمـال ملعب
ينـاء وحتول مقر أقـامته في فندق ا
ــــضــــيف بــــابـل الى مــــا يــــشـــــبه "ا
الـــعـــشـــائـــري" الســـتـــقـــبـــال زمالئه
ــــدربــــ الالعــــبـــــ الــــقــــدامـى وا
واالعالمـيـ والـقـنـوات الـفـضـائـية
بل حـــتى الـــبـــعـض من اجلـــمـــهــور
الـريـاضي زاره والـتقط مـعه الـصور
و نـشــرهــا في وســائل الــتـواصل
االجتماعي محبة بهذا النجم الكبير
الـذي خــدم وطـنه كــثـيـرا عــلى مـدار
سـنـ تألـقه مع منـتخب الـعراق وال
احـد يــنــسى هــدفه الـصــاروخي في
مـرمى كوريـا اجلنـوبـية الـذي نـقلـنا

بـعـد غـياب 22 سـنـة عن الـوطن عاد
الــنــجـم الــدولي الــســـابق الــكــابــ
عــدنـــان درجــال الى وطـــنه الــعــراق
لـــيـــتم اســـتــقـــبـــاله بـــشــكـل رســمي
وشـعــبي مُـلـفـت لـلـنــظـر إذ كـان في
ــطــار زمــيـلـه رعـد اســتــقــبـالـه في ا
ـبــيـة حــمـودي رئــيس الـلــجـنــة األو
ونـائـبـه فالح حـسن والـسـيـد أحـمـد
ـوسـوي مـسـتــشـار وزيـر الـشـبـاب ا
ـسـؤول الـرياضـي والعـديد من ا
وبـعدهـا  استـقبالـه من قبل نوري
ــالــكي نــائب رئـيـس اجلـمــهــوريـة ا
ــان الــعــراقي ســلــيم ورئــيس الــبــر
اجلــبــوري ورئــيس تــيــار احلــكــمــة
عــمــار احلــكــيم وأســتــقــبــلـه أيــضـا
وزيــــــر الـداخــلــيــة قـاسـم األعـرجي
بـاإلضـافـة الى الـرعـايـة واالهـتـمـــام

أعـوام بــعـد أن الـتــقـيـا فـي فـيـلم
"امرأة و 3رجال".

5- الــفـنــان رشــدي أبــاظــة كـان
زواج الـنجمـ مفـاجأة للـجميع
حــيـث عــقــد الــقــران في بــيــروت
وبـعد يـومـ من الزواج سـافرت
غرب إلحـياء بعض صبـاح إلى ا
احلـفالت هـنـاك وطلـبت الـطالق
من رشـدي أبــاظـة فــور عـودتــهـا

ألسباب غامضة.

6- الفـنان يوسف شـعبان حيث
اســتـــمــر الــزواج شــهــراً واحــداً

فقط.
7- الــنــائب الـــلــبــنـــاني يــوسف
حمود والذي قضت معه عام

فـــعــلى الـــرغم من أنـــهــا رضــيت
بــالـــقــيــود الــتي أحـــاطــتــهــا في
حـياتـها مع يـوسف بسـبب حبه
الـــصـــادق لــهـــا إال أن اجلـــمــود
أصــــاب عالقــــتــــهــــمـــا بــــســــبب

انشغالهما في حياتيهما.
ـثل 8- الـفـنــان وسـيم طـبـارة 
ــــثل كـــــومــــيــــدي ومـــــخــــرج و
مسرحي لبناني دام زواجهما 5

أعوام.
9- الـفنان الـلبـناني فادي قـنطار

"فادي لبنان" وقضت معه 18
شـاركـت الـراحــلـة في الــسـيــنـمـا
ــصــريـة ولــهــا عـدد كــبــيـر من ا
األفـالم الـتي تــعــتـبــر هي إحـدى
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يـة وهم قيـصر الـكرة " ـانيـة والعـا في الـصورة ثالثـة من ابرز جنـوم الكـرة اال
ـانـيـا لـلـفـوز بكـأس الـعـالم العـبـآ ومدربـآ ومن ثم فرانس بـكـنـبـاور" الـذي قاد أ
ــاني لــكــرة الــقــدم . وفِي الــوسط يــظــهــر احلـارس أصــبح رئــيس االحتــاد األ
ـانيا عندما فازوا بكأس العالم عام العمالق سيب ماير الذي كان مع منتخب أ
ـانيـا وأوربـا . أما 1974 وقـد اختـيـر اكثـر من مـرة أحـسن حارس مـرمى في أ
النـجم الـثـالث في الـصـورة فـهـو الـهـداف الـشهـيـر جـيـرالـد مـولـر هـداف كأس
ـانـيـا ضـد هـولـنـدا في ـنـتـخـب أ الـعـالم عـام 1970 والــذي أحـرز هـدف الـفـوز 
باراة النهائـية لكأس العالم عام 1974 . هذه الصورة التقطت لهم في أحدى ا

اني التدريبات اليومية لفريقهم بايرن ميونخ األ

الــفــنــانـــة الــلــبــنــانــيــة جــانــيت
جــرجس فـغــالي أو كـمــا تـعـرف
بـــالــشـــحـــرورة صـــبـــاح أشـــهــر
الــنــجـــوم في الــعــالـم الــعــربي 
حـــيـث اشــتـــهـــرت بـــأغـــانـــيـــهــا
ــمــيــزة الــتي قــامت وأفـالمــهــا ا
فـيـهـا بـدور الـبـطـولـة إلى جـانب
الـعـديد من الـنـجـوم. رحـلت بـعد
حـياة حـافلـة بالـعطـاء في اجملال
الــفـــني واالجــتـــمــاعـي  تــعــرف
الـــشــــحـــرورة صـــبـــاح بـــكـــثـــرة
زيجـاتـها سـواء كانـوا مـشاهـير
أم ال إذ وصل عدد زيجـاتها إلى
 9 ويقـول البعض أنـها جتاوزت

! هذا العدد أيضاً
إلـيــكم نــبـذة عن أزواج الــفـنــانـة

صباح:
1- جنــيب شـمـاس الـزوج األول
لـصــبـاح ووالـد ابــنـهـا الــدكـتـور
صـبـاح شـماس دام زواجـهـما 5
أعــوام بـــعـــد أن تـــزوجــتـه فــور

بلوغها ال 18عاماً.
2- خـــالـــد بن ســـعـــود بن عـــبــد
الــعـزيــز آل سـعــود و الـطالق
بـيـنـهـمـا بعـد عـدة أشـهـر بـسبب
اعـــتـــراض عـــائـــلـــته عـــلى هـــذا

الزواج.
3- أنــور مــنـــسي عــازف كــمــان
مــصــري دام زواجــهــمــا أربــعــة
أعــوام وأثــمـــر عــنه ابـــنــتـــهــمــا
هويدا وانتـهى زواجهما بسبب
إدمان أنور منسي على القمار

ـــثل ومــذيع 4- أحــمـــد فــراج 
مـــصـــري دام زواجــهـــمـــا ثالثــة
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جنـمـاتـهـا ذلك بــاإلضـافـة لـعـدد
كـبيـر من األغاني. تعـتبـر صباح
من أهـم رمــــوز الــــفـن الــــعــــربي

وعمالقة من عمالقة لبنان 
. لــهـا  83 فـيــلـمــا بـ مــصـري
ولبناني و 27مسرحية لبنانية
ومـا يـزيد عن  3000 أغـنيـة ب
مصـري ولبـنانـي. وتعـتبـر ثاني
فـنـانه عـربـيـة بـعـد أم كـلـثوم في
أواخـر الــسـتــيـنــات تـغــني عـلى
ـبـيـا في بـاريس مع مـسـرح األو
فرقة روميو حلود االستعراضية
وذلك في مـنـتـصـف سـبـعـيـنـيات
القـرن العـشرين وأول من وقفت
ـــيـــة أخــرى عـــلـى مـــســـارح عـــا
كــأرنــاغــري في نــيــويــورك ودار
األوبـــرا فـي ســـيـــدنـي وقـــصـــر
الفنـون في بلجيكـا وقاعة ألبرت
هول بـلندن وكـذلك على مسارح
الس فـــيــغـــاس وغــيـــرهــا. كـــمــا
شـــــــاركت فـي الــــــكــــــثــــــيــــــر من
ــهــرجـــانــات أمــثــال: بــعــلــبك ا
جـبـيل بـيت الـدين.تـوفـيت فـجر
يوم األربعاء  26 تشرين الثاني
 2014 في مقر إقامـتها عن عمر
ينـاهز  87 عـاماً وتعـتبـر جنازة
صـبـاح من أغــرب اجلـنـازات في
الـعــالم حــيث انــهـا اوصـت قـبل
مــوتـهـا بــأن ال يـحــزنـوا عـلــيـهـا
وأنـــهـــا تـــريـــد أن تـــشـــيع عـــلى
أنـغامـها وهـذا ما تـنفـيذه من
قـبل الـشـعب الــلـبـنـاني وأهـلـهـا
حـــيث ان جــــنــــازتـــهــــا امـــتألت

بأغانيها والرقصات الشعبية.

وأنا أتصفح ألـبوم صوري وجدت
أمــامي صــورة عـــمــيــد الـــشــرطــة
والعب ومـدرب مـنــتـخـبـنـا الـوطـني
ــرحـوم " الــسـابـق بـكــرة الـســلـة ا
فـوزي عسـكـر " الذي يـشـبه جنوم
ـــ من حـــيث الـــســـيـــنـــمــا الـــعـــا
الـــوســامـــة واالنـــاقـــة والـــرشـــاقــة
وطريقة حتدثه . مازلت أتذكر أول
لـــقــاء بــيـــنــنــا عــام  81في مــلــعب
ـنصـور حيث االدارة احمللـية في ا
لـعب تـابعـا لـنادي الـشـرطة كـان ا
وكــنـت وقـــتــهـــا العـب في شـــبــاب
الـنـادي حــيث جـاء الـعـمـيـد فـوزي
عسكر وفي وقتهـا كان برتبة رائد
ـرحـوم مـظـفر مع مـدرب الـفـريق ا
نـــوري والــــقى مــــحـــاضــــرة عـــلى
الــفـريق قــبل مــبـارتــنـا مع شــبـاب
نــادي الـزوراء في مــلـعب الــشـعب
وحــثــنــا عــلى الــفــوز وتــقـد أداء
رائع يليق بفريق الشرطة. وبعدها
بــســنــتـــ الــتــقي مــعـه في كــلــيــة
الـشـرطـة عــنـدمـا قـبـلت بـهـا طـالب
رحلة االولى ورحب مستجد في ا

بي أجمل ترحيب حـيث كان في وقتهـا مدير التدريب وبـعد تخرجي من الكـلية ألتقـيته عدة مرات وكنت
أتابع عمله وأخالصه في كل مهـمة رياضية تعهـد إليه وعلمت. قبل فتـرة أنه غادر احلياة بعد مرض لم

يهمله طويال .
ولـلعـمـيـد فـــــوزي عـسـكـر تـاريخ حـافل بـاالجنازات والـتـألق سـوى عـلى صـعـيـد الـلـعب أو الـتدريب أو

االدارة . 
اعتزال الكاب فوزي عسكر اللعب عام  1974بعد مسيرة حافلة مع األندية الرياضة العريقة كالشرطة
والكـرخ ومنـتخـباتـها الـوطـنيـة ومثل مـنتـخب الـعراق بـكرة الـسلـة مع جيل ال يـتـكرر في حـبهم لـلوطن 
ـانـيـا وبـعـدهـا أجته لـلـتــدريب بـعـدمـا شـارك في دورات تـدريـبــيـة عــــدة مـنـهـا مـعـهـد  –اليـبزك  –في أ
وحـصوله عـلى دبلـوم تدريب بـكرة الـسـلة إضـافة إلى دورات أخـرى ما أهـله لتـدريب العـديد من الـفرق
ـنتخب الـوطني الـذي حقق نتـائج ايجابـية عام  1977في الدورة اآلسيـوية التـاسعة التي ومن ضمـنها ا
بور  –ماليزيا  –التي اُختير على إثرها من قبل رابطة الـصحفي الرياضي العراقية أُقيمت في كواال
نـتخبات الـوطنية  شـرف على ا درب وا ذكور ثم عـمل لفتـرة رئيساً لـلجنـة ا كأفـضل مدرب للعـام ا
ومن اجلانـب الفني انـتقل إلى اجلـانب اإلداري بصفـة عضـو  ثم أُختيـر رئيـساً الحتاد الـلعـبة لألعوام

1981و 2000و. 2003
لقد كان له نـشاط وحضور فعّال عـلى مستوى ناديي الـشرطة والكرخ وتبـوّأ فيهما مـنصب أمانة السر
شـرف على فـرق السـلة في نـادي الكرخ الـرياضي..وخلـبرته الـطويـلة في اجلـانب ومـديراً أللـعابهـا وا
بـية كـعـضو وأمـ عام وخـبيـر لسـنوات قـدرته للـعـمل في اللـجنـة األو اإلداري والـفنـي  االستـعانـة 

طوال .
رحم الله العميـد فوزي عسكر حيث كـان محبا لوطنه وأفـنى عمره في خدمة الريـاضة ومسلك الشرطة
الذي أنـتـمى له لـكن هل الـعـامـلـ في نـادي الشـرطـة في الـوقت احلـاضـر يـستـذكـروه في مـنـاسـبـاتهم

الرياضية أعتقد اجلواب كال

أجـــــاسي الـــــذي كـــــان أكــــبـــــر العب
ي يـتـصــــــــــــــــدر الـتـصـنـيف الـعـا
ــرة بــعــمـر  33عــامــا عــلــمــا بــأن ا
ايـسترو" األولى الـتي صعـد فيهـا "ا
للقمة كانت في  2فبراير/شباط عام

2004

ـاضـيـة لــلـنـظـر خالل الـ 14شـهـرا ا
والــتـي تــوج خاللــهــا بـ  3بــطــوالت
كــبـرى لــيــرفع رصـيــده من إجــمـالي

البطوالت إلى الرقم .97
ـســـــــــــــــجل كمـا أنه كـسـر الـرقم ا
ــعـــتـــزل أنــدريه بـــاسم األمـــريــكـي ا

تــتـــويــجه بــلــقـب بــطــولــة روتــردام
الهولندية.

وجنح فـيـدرر الـبـالغ من الـعـمر 36
ه عاما وستة أشهر في إقصاء غر
اإلســبــاني رافــائــيل نــادال من قــمـة
الــتـــصــنــيـف بــعــد جنـــاحه الالفت

السويسري اخملضرم روجيه فيدرر
ي لالعـبي جـدول الــتـصـنــيف الـعــا
الـتنس احملـترف لـلمـرة األولى منذ
شهـر نوفمـبر/تشـرين الثاني 2012
لـيـصـبح أكـبــر الالعـبـ سـنـا الـذي
يــــحـــقق هـــذا اإلجنــــاز وذلك بـــعـــد

يـثـبـت الـنـجم الــسـويــسـري بـلــعـبـة
التنس فـيدرر أن العمـر اليقف عائقا
أمام أجنازاته الـهائلة بلـعبة التنس
بـعــد أن فـاز قـبل يــومـ بـبــطـولـة "
روتــردام " وســجل أنــتــصـاره لـ 97
في عـــــالم الـــــبـــــطــــوالت وتـــــصــــدر
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