
صـري الراحل عام  78 عقـد في بغـداد مؤتـمر قـمة عـربي استـثنـائي عقب زيـارة الرئـيس ا
ـتابـعة انور الـسادات إلسـرائـيل . في وقتـهـا كان عـمري  17 سنـة وبدايـة ولـعي وشغـفي 

االخبار السياسية والفنية والرياضية
لـوك العرب وكان في استقبالهـم الرئيس البكر ونائبه صدام جاء الى بغداد كل الزعماء وا
ا اضـطرت احلكـومة العـراقية وفِي وقتهـا ال توجد فـنادق ضـخمة إلقـامة الزعـماء العـرب 
نصور بعـد أن اختارت بعض البيـوت الفخمة لألثرياء الى إسكانهم في شارع األميـرات با

من العراقي وطلبوا منهم عونآ مع أعطاءهم مبالغ كبيرة ثمن أيجار بيوتهم
عقـد اجـتـماع الـقـمـة وتطـرق الـرئـيس البـكـر الى زيـارة العـار كـمـا وصفـهـا االعالم الـعربي

واقترح مقاطعة مصر " سياسيا وإجماعيا وفنيا ورياضيا ".
قترح بـاستثنـاء سلطان احلـكمة " قابوس بـن سعيد " الذي رفض وافق اجلميع على هـذا ا
ـقـاطعـة مـصر هذا الـقـرار جـملـة وتـفصـيال ووقف بـوجه اجلـميـع وقال كـلـمة تـاريـخـية " ال 
قـاطعة هم أول من ذهبوا االخت الكبيرة " وبـالفعل بعد ثالث سـنوات الذين طالـبوا بقرار ا
صـر والغـوا القـرار . وحلـظتـها بـدأت اتابع اخـبـار السـلطـنة وقـراراتـها الـتي دائمـا تمـتاز

باحلكمة وعدم التدخل بشؤون األخرين
عرفة واالخالق وحـبها لباقي االوطان وتمر السن واألعـوام والسلطنـة تزدهر بالعـمران وا
وتـمــنـيت في يــوم من االيـام ان أزورهــا . وحتـقــقت األمـنــيـة عـام  2013 عـنـدمــا ذهـبت مع
الـشـاعـر كـر الـعـراقي في مـهـرجـان شـعـري وتـعـرفت عـلى الـكـثـيـر من الـعـمـانـيـ الـذين

اصبحوا اصدقائي فيما بعد واكتشفت حبهم وعشقهم للعراق بشكل ال يصدق
وتكررت زياراتي للسلطنة وفِي كل زيارة. اكتشف مدى حبهم وعشقهم للعراق والعراقي

مـتـلـكـات الـعـامة وبـاألمس تـعرضت الـسـلـطـنـة إلعـصـار "ميـكـونـو " وتـسـبب في أضـرار بـا
واالشجار لكن احلمد الله ال توجد خسائر في األرواح على حد علمي .

ـنـكوبـ من هـذا اإلعصـار واحلـمـد لله كل شي ـواطنـ وا ـساعـدة ا نزلت قـوات اجلـيش 
سيعود مثلما كان.

بردا وسالما على السلطنة وشعبها الرائع احملب للعراق.
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وعــاد الى وطــنه الــذي عــشـقـه بـكل
جــوارحـه. عــام 2009 هـــذا الـــيــوم
رحل عــمـــو بــابــا عـن هــذه احلــيــاة
تـاركــا خـلـفه إجنـازات وبـطـوالت لم
يـحــقــقــهــا اي مــدرب بـعــده .. رحل
وحـب الــــعــــراق مـأل فــــؤاده .. رحل
مــحـبــوب كل الـعــراقـيـ واجلــمـيع
احبوا لغته العـراقية الفريدة عندما

قــبل أيـام مــرت الـذكــرى الـتــاسـعـة
لـرحــيل افالطـون الــكـرة الـعــراقـيـة
ـغرم ـدرب الوطني الـعاشق وا ا
بــالـــعـــراق " عـــمــو بـــابـــا " تـــعــود
مـعـرفـتي به عـام 1986 حـيث كـان
ــنــطــقـة لــقــاؤنــا االول في بــيــته 
زيــونــة وكــان بـصــحــبـتـي في هـذا
الــلـقــاء الـتـاريــخي الـكــابـ بـاسل
مـــهـــدي العـب مـــنـــتـــخب الـــعـــراق
الــسـابـق ومـســاعـد عــمـو بــابـا في
ـنــتـخب ألكــثـر من خـمس تـدريب ا
ـدرب سـنـوات فـوجـدنــا في بـيـته ا
محـمد ثامـر حارس مـرمى منـتخب
ــلــقب ( بــالـقط الـعــراق الــســابق ا
ـدرب األســود ) وايـضـا شــاهـدت ا
الـــراحـل واثق نـــاجي .. هـــذا كـــان
ـدرب عــمـو بـابـا لــقـائي االول مع ا
جـلـست مـعـهـم وكان حـديـثـهـم كرة

قدم فقط ال غيرها
و بــعـد ان اصــبـحـت مـديــر احـوال
الـكـرادة في الـتــسـعـيـنـات تـوطـدت
ـدرب عـمـو بـابـا كـثـيـرا عالقـتي بـا
وكـــان يـــتـــصل بي ألجنـــاز بـــعض
ــدنـــيــة مـــعــامـــلــتـه في األحـــوال ا
وكــانت ابــنــته " مــنى " تــراجــعـني
ايـضـا الجنـاز مـعـامـلـتـهـا وبـدات
أزوره بــــاســـتــــمـــرار وجنــــلس في
حـديــقــة بــيــته وبــجـانــبــنــا ( بـرج
الـطيـور ) حيث كان يـهوى الـطيور
خاصـة بعد سفر عـائلته الى خارج
الـــعــراق وبَــقي وحـــيــدا في وطــنه
حــيث اقــسم انه ال يــغــادره مــهــمـا
كــــــانت الــــــظـــــروف  فـي قـــــاعـــــة
االستـقبـال في بيـته اشاهـد صورة
معلقة على اجلدران مع شخصيات
سياسـية واجتـماعيـة شهيـرة فهنا
صــورته مع الــزعــيم عــبــد الــكــر
ـلك قـاسـم وبـجـانـبـهـا صـورة مع ا
فــيــصل الــثــانـي وصـورة مـع عــبـد
الــسالم عــارف واُخــرى مع الــبــكـر
وصــدام وهــنــاك عــشــرات الــصـور
حتكي قصة جنم عراقي تألق العبا
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العبنا الـدولي السابق الكـاب أحمد راضي مع أبـنه فيصل في لقـطة معبـرة عن حبه لوالده
العب وعـنـدمـا سـألـته هل ســنـرى في يـوم من االيـام ولـدك فـيـصـل عـلى خـطى والـده في ا

ويـصبـح العب كـرة قـدم يشـار له
بـالـبـنـان . أبـتسـم الـكـابـ احـمد
راضي وقــــال لـي " أتــــمــــنى ذلك
ـوهـبـة ويلـعب الـكرة ـتلك ا فهـو 
في مدرسته ويـشاهد اهدافي في
اليوتـيوب ويـحاول أن يـقلدني في
ـوهـبته اللـعب واالمـر متـروك له و
التي احاول أن اصقلها مع مرور
االيــام والــســنــ لــيــصــبح العب
متـكـامال لـكي يـكـون جنـمـآ المـعا
في كرة القـدم لكـني احرص على
ــدرسـة ان يـكــون مـجــتــهـدا في ا
ويكـمل دراسـته الـتي هي سالحه
الـــوحــــيـــد فـي هـــذه احلــــيـــاة مع
تشـجيـعه عـلى مواصـلـة تدريـباته

في كرة القدم.
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درب الوطني يتحدث بها .  رحل ا
الــعـــاشق لـــوطــنه .  دفـــنه قــرب
مـلعب الـشـعب لـتسـتـذكره األجـيال
الـالحــقــة عــنــدمـــا تــأتي حلــضــور
ـــبـــاريـــات وتــعـــرف قـــصــة العب ا
ومـــدرب عــراقي قـــدم الــكــثـــيــر من
اإلجنــازات واألوســمــة والــكــؤوس

لوطنه ورفع علم بالده عاليا.

مـنذ شهـر ونصف وانـا مقيم في
بـــيـت شـــقـــيـــقـــتي أم ســـيف في
السيـدية التي تسـتقبلني في كل
زيــارة لــلــعــراق بــاحلب والــكـرم

والوفاء الذي ال مثيل له .
صــحــيح لــدي اكــثــر من ســبــعـة
بــيــوت في بـــغــداد مــوزعــة بــ
أشـقـائي وشـقيـقـاتي وجـمـيـعهم
يتمـنون ويطلـبون أن أقيم معهم
لـكني أفضـل بيتـها لعـدة أسباب
منها أن بيتها في السيدية وهي
منـطـقة عـشـقي وأكثـر اصـدقائي
بــيــوتـهم فــيــهـا والــشي الــثـاني
أعرف انـها تشـعر باحلزن أذا لم
أقيم في بيتها وابتعد عنها

أم ســـيف تــســـهــر عـــلى راحــتي
وخـــدمــتي كــأني طــفل صــغــيــر.
وتـوصـي اوالدهـا اذا ذهــبت في
مشـوار خارج البـيت " دير بالكم
عـلـى خـالـكم اني ســويـتـله اكل "
وحتـزن أشد احلـزن عنـدما تـعلم
أني لم أتناول الفـطور في بيتها
فتـقوم بـاالتصـال هاتـفيـا وتقول
تريك لي " علي ظل بـالي اشو 
الصبح عليك الله اخاف معجبك
"دائـــمـــا تـــتــصـل بــشـــقـــيـــقــاتي
وزوجـتي وتـطـلب مـنـهم األكالت
التي أحبـها حتى تقوم بـطبخها
. ومنذ بدايـة شهر رمضان وهي
حريـصـة علـى راحتي وتـسـألني
يوميا " ها علي شتحب اسويلك
فـطـور "أمـا قـصـتـهـا مـع الـفـقراء

فــــهــــذه وحــــدهــــا حتــــتــــاج الى
ـواضـيع وقـد تـبـرعت عـشـرات ا
بــنـصـف راتـبــهــا مــنــذ ســنـوات
وتـوزعـه عـلى عـوائل فــقـيـرة في
مـنـطـقـة الـشـرطة الـرابـعـة حـيث
كـانت مـدرستـها اإلعـدادية هـناك
وتـعرف الكـثير من الـناس الذين
ـساعدةاالمـر نفسه يـستحـقون ا
يـنـطـبق عـلى زوجـهـا أبـو سـيف
هذا االب الـرائع الذي نـذر نفسه
لــعــائــلــته ولم يــقــصـر بــشي مع
أوالده وأبنته الوحيدة.أما اوالد
اخــتي " ســيف . مــصــطـفى . ذو
الـفقـار " فهم اصـدقائي وأحـبتي
. افـرح لـفـرحـهم وأحـزن الـغــالـ
حلـزنـهم الـيـوم جـاءت شـقـيـقتي
االخــــرى الــــتي هي تــــوأم لــــهـــا
والتي ال تفـارقها دمعـتها بسبب
اســتـشـهــاد ابـنــهـا الــضـابط في
مــــعـــــارك الــــرمــــادي قـــــبل اربع
ســنـوات دون أن تــدفن جـثــمـانه
الـطـاهـرة وقـد اتـصـلت مـنـذ يوم
أمس وقــالت لي " عـالوي بــاجـر
ة وي فطـورك عـلي مـتـروح عـز
احـد خارج الـبيت "وعـندمـا كنت
أجلس مـعـهن في حـديقـة الـبيت
كنت أسمعهن يقولن " أشو علي
بـــالــفــطــور. مـــا أكل زين وهــسه
بـالـسـحـور أكل بس ركـي وشرب
چــاي " ويــاتي اجلــواب مــنـهن "
باجـر نـلح علـيه بالـفـطور نـخلي

يأكل هواية.
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و بوضع مئات الدرجات الهوائية احلديثة في كل في خطوة رائعة وجميلة اقدمت عليها بلـدية ما
ديـنة والـتقـليل من واطـن في الـتنـقل في ا و لـتسـهيل أمـر ا السـاحات والـطرقـات في مديـنة مـا
دة سـنة كاملة مقابل مبـــــــلغ قدره استخدام السيارات . ويحق لكل مواطن اسـتخدامها يوميا 
" 250" كرونه سـويدي اي مـا يعادل 20 دوالرا في السنـة بعـد أن يحـصل على بـطاقة الـكتـرونية

تتيح للمشترك قيادة الدراجة الهوائية ..
ـراسل الزمان ـواطن خـاصة اجلالـية العـراقية والـعربيـة وفِي لقاء  هذه اخلطـوة رحب بها كل ا
ـقــيـمـ هـنـاك حتــدث الـشـاب " مـحــمـد كـامل " حـيث قــال خـطـوة رائـعـة مع بـعض الـعــراقـيـ ا
واستفـدت منهـا شخـصيا حـيث توجد هـذه الدراجـات قرب بيـتنا واسـتخـدمها صـباحا لـلوصول
درسة وايضا استخدمها درسة وعند العودة استخدم دراجة هوائيـة أخرى اجدها قرب ا الى ا
ـديـنـة مع بـعض اصـدقـائي الـذين اشـتـركـوا في ايـجـار هذه في قـضـاء بـعض مـشـواري داخل ا

الدرجات الهوائية بسعر رمزي ..
راسل الزمان خطـوة جيدة وفرت لي الـوقت حيث في السابق كنت اما الطالبـة حنان علي قـالت 
درسة امـا االن فاني استخدم الدراجة الهوائية وعند العودة صلحة للذهاب الى ا انتطر باص ا
وجودة عندي درسة استخدمها حسب البطاقة االلكترونية ا اجد دراجة اخرى موجودة قرب ا
ـديـنـة فوجـد أكـثر من خـمـسـ ساحـة خـصصت مراسل الـزمـان عـلي كاظم قـام بـجـولة داخل ا
ـشـتـرك عـندمـا يـسـتـخـدم دراجة لـوقوف هـده الـدراجـات والـتي من شـروط االشـتـراك فيـهـا ان ا
هوائية عليه بعد ساعة أن يقوم استبدالها باخرى موجودة في احملطة القادمة التي يصل لها ..
اما كـيـفيـة استـخـدام هذه الـدرجـات الهـوائيـة فـلكل مـشـترك بـطـاقة الـكتـرونـية وفـيـها رمـز سري
ويـذهب الى جـهــاز مـوجـود في كل مـحــطـة ويـضع رقم الـســري فـيـقـوم اجلـهـاز بــإعـطـائه إيـعـاز
بالذهـاب الى الدراجة الهـوائية الـتي يظهـر رقمهـا على الشاشـة فيذهب ويـقوم باسـتخدامـها بعد

ان يفتح قفلها الكترونيا.

في منتصف التسعينات ذهب رحلة
عالج السـتـرالـيـا وعـند عـودته زرته
في بيـته وعلـمت منه ان الـكثـير من
الــعــراقـــيــ طــلـــبــوا مــنـه الــبــقــاء
وحــصــوله عــلـى اإلقــامــة ويــعــيش
مــعـززا مـكـرمـا بـدال من الـعـودة الى
ـأسـاوي بـسـبب بـغـداد ووضـعـهـا ا
احلــصــار االقـتــصــادي لـكــنه رفض

ومـــدربـــا حـــتى اصـــبح مـن اشـــهــر
الـــنــجــوم في عــالم الــكــرة عــراقــيــا
وعـربـيــا واسـيـويــا عـمـو بــابـا كـان
مـرعب اخلـلـيج وكم مـدرب بـرازيلي
كـان عـمـو سـببـآ في اقـالـته ويـتـذكر
زاغــالــو ان عــمـــو كــان الــســبب في
اسـتـقـالـته من مـنـتـخب الـسـعـوديـة

عندما هزمه باألربعة 
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أبـــطــــال أوروبـــا فـي الـــعــــاصـــمـــة

األوكرانية كييف.
وأفـاد مـسـؤولـون في لـيـفـربـول أنه
 إجــراء أشـعــة عـلـى كـتف صالح
وأظــــهـــرت أن اإلصـــابــــة جـــزع في
ـا أربــطــة مــفــصل الــكــتـف وفــقــا 
ـصري في ـنتـخب ا أعـلـنته بـعـثة ا

إيطاليا.
ـصـري ـنــتـخب ا وأعــرب طـبـيب ا
مـحـمــد أبـو الـعال عن تــفـاؤله بـأن
باريات كأس العالم يلحق صالح 

وفق هذا التشخيص.
وأشار العال إلى أنه ينتظر التقرير
الــــــطــــــبـي عن حــــــالــــــة صـالح مع
انـضــمـامه لــبـعــثـة الـفــريق لـوضع
ــــنـــاسب الـــبـــرنــــامج الــــعالجي ا
مـــتــمــنــيـــا أال تــؤدي اإلصــابــة إلى
ـالعب لــوقت ابــتــعـــاد صالح عن ا

طويل.

صـري عبدالـفتاح أعرب الـرئيس ا
الـــســيــسـي األحــد عن تــمـــنــيــاته
لالعـب الـــــدولي مــــــحـــــمـــــد صالح
بـــالــشــفــاء الــعـــاجل والــعــودة إلى
العـب قــريــبــا بــعـــد إصــابــته في ا
مـبـاراة نـهائي أبـطـال أوروبـا لـكرة
القـدم. وقال الـسيـسي على حـسابه
الـشــخــصي عــلى مــوقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي "فـيـسـبـوك": "أمـنـيـاتي
ــصـري مــحـمـد الــقـلــبـيــة لـلــبـطل ا
صالح بالشفاء العاجل من إصابته
 وأتـمـنى أن يـعـود لـلمـلـعب قـريـبا

ويظل جنما مصريا متألقا".
وكـان محـمد صالح العب لـيفـربول
اإلجنــلــيـزي أصــيب خالل الــشـوط
األول مـن نــــهـــــائي دوري أبـــــطــــال
أوروبـــا بــعــد  25دقــيــقـــة إثــر كــرة
التـحام قوي بـينهـما شابه الـتعمد
بـــرأي خـــبــــراء في نـــهـــائي دوري
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