
ساعد ابارك ألدارة نادي الكـرخ ومدرب الفريق لكـرة القدم  ومالكه ا
ــمــتـــاز والــعــودة الى والـالعــبــ واالداريـــ بــالــتـــأهل الى الـــدوري ا
االضواء بعد فوزهم أول أمس على نادي الصناعة بهدف واحد مقابل
الشـيئ لـيـضــمن الـتـأهل بـغض الــنـظـر عن نـتـيـجــة مـبـاراتـهم الـقـادمـة
واالخيـرة مع نادي الـرمـادي بعـد أن جمـعوا الـنقـاط الـكافـية لـلصـعود
ـاضيـة فاحلق يـقال أن ـا أني كـنت قريـبا مـن الفـريق في األشهـر ا و
ـدرب الـكابـ كـر سـلمـان كـان لـها ـالك التـدربـيي بـقيـادة ا جـهود ا
األثـر الواضـح في أداء الفـريق خالل التـصفـيـات والننـسى الدعم غـير
ـتـأهب يــومـيـا مع احملـدود من رئـيس الــنـادي الـكــابـ شـرار حـيــدر ا
الـفريق ويـبث فـيـهم العـزم واالصـرار والـتحـدي والـفـوز رغم الضـائـقة
نح ـر بـهـا النـادي بـسـبب وزارة الـتـربـيـة الـتي قـطعـت ا ـالـيـة الـتي  ا
ـاليـة منذ مـدة ليـست بالـقصيـرة  رغم  منـاشدة النـادي لهـا اكثر من ا
مرة مع وجود مخاطبة من رئـاسة الوزراء بضرورة صرفها وال اعرف
السبـب حتى هذه اللـحظة علـمآ أن النادي هـو من ضمن أقسام وزارة

التربية ومحسوب عليها قانونآ 
ـلـقب بـ" كـنـاري بـغــداد " واحـد من أفـضل االنـديـة في نـادي الـكــرخ ا
ـنشآت والقاعات الرياضية وملعب العراق بشهادة اجلميع من حيث ا
ـدرجـات ونـصب ـيـة بـعـد أن  تــوسـيع ا ـواصـفـات عــا كــرة الـقـدم 
لعب االربـعة مع شاشة  ألكـترونية تبث اضواء كاشفـة  على جوانب ا
لقـطات  فديـو مصورة جتـعل اجلمهـور يستـمتع بهـا . وأي زائر يدخل
ائيـة وملعـبا خمـاسيا لـلنادي  يـشاهد احلـدائق اخلضـر والنافـورات ا
ـبـاريـات لـكـرة الـقــدم ومـرابـا  واسـعـا مـخــصـصـا لـلـسـيــارات أثـنـاء ا
الـرسـمــيـة والـوديــة . عـلـمــا كل مـامـوجــود  في نـادي الـكــرخ من بـنـاء

وأدامة كانت بجهود ذاتية 
أتمنى عـلى معالي  وزير الـتربية احملـترم   خاصة  بـعد صعود وتأهل
فـريق الــكـرخ الــعـائـد لــوزارته   لـدوري  االضــواء االهـتــمـام بــالـنـادي
ـالـيـة وأستـقـبال رئـيس الـنـادي  والعبي ودعمه مـاديـا وإطالق مـنحه ا
ـناسبـة التأهل وحل هم  فريـق كرة القـدم مع الكادر الـتدربيي وتـكر
ال اليستطيع الفريق أن ينافس االندية ادية النه بدون ا أزمة النادي ا
الغـنـية " الـشرطـة . اجلـوية . الـنفط " الـتي تـتلـقى دعـما ال مـحدود من

الوزارات العائدة لها . 
نــادي الـكـرخ  يـسـتـحق كـل االهـتـمـام من وزارة الـتـربــيـة ولـديه مـلـعب
ستمرة لكي حتافظ على وضعها ومنشاءات رياضية حتتاج لالدامـة ا
احلـالي بعـد أن بذل رئيس الـنادي جـهودا فـوق العـادة في جعل نادي
ا بشهادة الكرخ افضل وأجمل االندية في بغداد وهذا ليس رأيي وا
اجلمـيع وهـذا يحـسب لـلوزارة ايـضـا النهـا الـراعي الرسـمي له وعـليه
ـمـتـاز يـجب فـتح صـفــحـة جـديـدة بــعـد صـعـود الـنــادي الى الـدوري ا

وتسلط االضواء عليه من جديد 
ـمـتاز في اخلـتـام  مـبـارك مرة ثـانـيـة لـنـادي الـكرخ الـتـأهل  لـلـدوري ا
ـتـلـكه من العـبـ ــا  وأتـوقع أن يـكـون فـريـقــا مـنـافـسـا  في الـدوري 
شـباب ومـدرب مـجتـهـد لكـنـهم يحـتـاجون الى العـبي خـبرة لـكي يـكون
هنـاك نوع من التوازن والـقوة في الفريـق  والأنسى فريقي كـرة السلة
مـيزة ولهم تـأهل مـنذ سنـوات  في الدوري وهم  من الـفرق ا والـيد ا
صــوالت وجـــوالت مع الــبــطـــوالت    وصــعــودهم مـــرات عــديــدة عــلى
منصات الفوز  ويكفي أن تقـول لعبة كرة السلة فيأتي اجلواب " نادي

الكرخ السلوي مصنع النجوم ".  
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كــمــســــــــــتــشـاراً كــمــا أذكــر ولــغــايـة
.2003 

ال حويش : 5-األسـتـاذ عبـد الـتـواب ا
وكـيل وزيـر الـصـنـاعـة وثم مـسـتـشـاراً
صــنـاعــيـاً وثم وزيـراً ونــائـبــا لـرئـيس
الـــوزراء : كـــان يــلـــعب الـــتـــنس مـــنــذ
الــســبــعـيــنــيــات في نـادي الــصــنــاعـة
الــريـاضـي واسـتــمـر بــالـلــعب في هـذا
الــنـادي مـع أصـدقــائه الـتــقـلــيـدين في
ـنـذري وعادل الـنادي ومـنـهم مـحـمـد ا
جــــرجــــيس وأنــــطــــوان عــــبــــد األحـــد
ــرحــوم سـالـم عـبــيـد وســامي عــبـد وا
الكر  وبـعد عام  2000حتول للعب
ــسـبح في نــادي خـاص في مــنـطــقـة ا
حيث تتوفـر ساحتان بأرضـية صلبة 
وكان بـطبـعه شخصـاً شديـداً وعصبي

في الـفـتـرة مـاقـبـل عام  2003وألكـثر
مـن ثالثــــ عــــامــــاً دأب عــــدد لــــيس
بــالــقــلــيل مـن مــســؤولي الــدولــة في
بـغـداد عـلى لــعب الـتـنس في األنـديـة
الـريـاضـيــة  في بـغـداد وكـان أبـرزهم
ن خـمــسـة وزراء ورئــيس جـامــعـة 
ــســتــوى جــيــد يــلــعــبــون الــتــنس 

وأستمروا دون أنقطاع وهم :
رحوم األسـتاذ قاسم أحـمد تقي 1- ا
ـعادن الـعـريـبي : وزيـر الـصـنـاعـة وا
وثم النفط : وكان يلعب منذ منتصف
الـسبعـينيـات وفترة الثـمانيـنيات في
نــــادي الــــصــــنــــاعــــة الــــواقع خــــلف
مستشـفى العلوية لـلوالدة في منطقة
دار الــسالم ( وفــيه ســـاحــة تــرابــيــة
واحــدة ) وثم بــنى نــادي الــصــنــاعـة
الـريــاضي عـلى طــريق قـنــاة اجلـيش
الــــذي يــــضـم أربع ســــاحــــات تــــنس
(تــــارتـــان ) وكــــان شـــخــــصـــاً ودوداً
ومحباً ألهل التنس بشكل كبير ولكن
مـعـانــاته من آالم الـفــقـرات دعـته الى
الــتــوقف لــعـدة فــتــرات وثم الــتـوقف
نهـائياً الحـقاً عن لعب الـتنس وتوفي
رحمه الـله في األردن - عمـان في عام

.2011 
2- الدكـتور عامـر حمودي الـسعدي :
وزيــــر الــــصــــنـــــاعــــة و الــــنــــفط وثم
مـسـتشـارا عـلـمـياً : كـنـا نـشـاهده في
مالعب الـتـنـس بـنـادي الـعـلـويـة مـنـذ
عـام  1972ويــلـعب الــتــنس بــأجـادة
يل الى الـلعب الـزوجي على تامـة و
ـــرحــوم األكــثـــر مع زمـــيــلـه الــدائم ا
حــكــمت داس . وفي عـام  1975مـثال
العراق في بطولة عربية في البحرين
بتـرشيح من األحتـاد العراقي لـلتنس
وفي عـام  1988أنـشــأ ســاحــة تـنس
ـوذجـية ( من ثـيل أصـطـناعي ) مع
كـافة اخلـدمـات لـيـكون مـوقـعـهـا أمام
بــنــايـة أحــدى الــوزارات وثم نــقـلــهـا
لنادي الصنـاعة الرياضي بعد 1991
لـيلـعب هـنـاك مع اسـتـمـراره بـالـلعب
في نــــادي الــــعــــلـــــويــــة وفي بــــعض
احلــاالت الـنــادرة في نــادي الـصــيـد
وكـان الينـقطع عن لـعب التـنس مهـما
كـانت ظـروفه ومـهـامه  وكـان يـعـرف
كل العــبي الــتــنس وهــو شــخــصــيــة
مــحـــبــوبــة جـــداً ومــرحــة ولـــطــيــفــة
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زاج ولـكنه طـيب القـلب ويحب أهل ا
التـنس ويقدرهم وله رؤيـا خاصة في
كل شـخص واسـتمـر بـالـلـعب لـغـاية

.2003 
6- الدكـتور سـلطان الـشاوي : رئيس
ــثل الــعــراق في جــامـعــة بــغــداد و
اجلـامــعــة الـعــربـيــة الحــقـاً  أســتـاذ
قانون دولي أحب التـنس كثيراً وكان
يلـعب في نـادي الـعـلويـة عـلى األكـثر
وهــو شــخــصــيــة هــادئــة ومــحــبــبــة

للجميع .
هـكـذا كان الـتـنس العـراقي ... يـدعمه
سؤولون اآلخرون فيتقدم الوزراء وا
.. أمـا االن فــلم أر مــسـؤول ســيـاسي
ــارس الـريــاضـة ويـدعــمـهــا بـشـكل

جدي لكي تتقدم.

االفندي االفندي عيون االفندي
الله يـخلي صـبري صـندوق ام

البصرة.
جمـيعـنا نـسمع هذه االغـنيـة منذ
عــشــرات الــســنــ ونــرددهــا مع
أنـفــسـنـا دائـمـا لــكـنـنـا لم نـعـرف
قـصـتـهـا ومن هـذا االفـنـدي الـذي
غنـية  من الله أن يطول تتـمنى ا

بعمره.
 W¹Ë«dBÐ WOB ý

صـــبـــري افـــنـــدي   شـــخـــصـــيـــة
بـــصــراويـــة مـــعــروف بـــالـــتــدين
ــــــتـــــاز بــــــاالخالق والـــــورع و 
احلـمــيــدة والـكــرم وكـان يــقـرض
احملـــتـــاجـــ ويــــتــــصـــدق عـــلى
االرامـل وااليــــتـــــام والـــــفـــــقــــراء

. واحملتاج
اما قصة االغـنية فتـعود للمـغنية
البـصريـة (حـسنـية) الـتي غـنتـها
اكـراماً (لـصبـري افندي) النه دفع
بـدل اجلـنـديـة عن ابـنـهـا (وفـيق)
الـذي امـر والي الـبـصـرة (دروبي
باشا) جلــــنة الـتجنيد ان جتنده
مع انه لم يـبـلغ الـسن الـقـانـونـية
لـلـجــنـديـة انـتـقــامـاً من امه الـتي

احبها ولم تبادله ذلك احلب. 
ـغـنـيـة حـســنـيـة عـنـدمـا فـرحـت ا
عــلــمـت أن ولــدهــا لـم يــتم اخــذه

لــلــعــســكــريــة وأرادت أن تــشــكـر
صـبـري أفـندي وفِـي نفـس الوقت
تـغـيض والي الــبـصـرة فـغـنت له

الــنـمـسـا وبـريـطـانــيـا وثم في أمـريـكـا
ولـــغــــايـــة  1991حـــيـث لم يــــعـــد الى

العراق .
4- الـدكــتـور عـبـد الــرزاق الـهـاشـمي :
وزير الـتعـليم العـالي والبحث الـعلمي
: عـرفناه في بـداية الـثمانـينـيات حيث
كــان يـلــعب الـتــنس في نـادي الــصـيـد
عــلـى األكــثــر وكـــان يــحـــضــر ويــرعى
نـــهـــائــيـــات بـــطـــوالت الـــعـــراق وهــو
شخـصية فريـدة ومحببـة يحب التنس
كـثـيراً وكـنـا اذا ذهـبـنا لـنـادي الـصـيد
وهـو يـلـعب فـأنه يـوقف الـلـعب ويـبـدأ
مـصــافــحـتــنـا والــتـرحــيب بــنـا  وفي
نـهـايـة الـثـمـانـيـنـيـات عـ سـفـيـراً في
ــــــانـــــيـــــا وثـم فـي فـــــرنـــــســــــا وفي ا
الـتـسـعـيـنـيـات عاد الـى الـعراق وعـمل

واستمر يلعب التنس لغاية  2003.
ـشـاط : 3- الــدكـتــور مـحــمـد صــادق ا
ــوصـل وثم وزيــراً رئــيـس جــامـــعـــة ا
للتـعليم الـعالي والبحث الـعلمي : كان
ـوصل في الـســبـعـيـنـيـات يـلــعب في ا
وثم في بــغــداد في الــنــصف االول من
الـثـمانـينـيات واسـتقـدم مدرب مـصري
ـوصل (عـبـد الـشافـي ) لـيطـور تـنس ا
وهو اليـنـقـطع عـن لعـب الـتنـس وكان
ـــوصل بـــبــعض يـــأتي لـــبــغـــداد من ا
احلـاالت بالـطائـرة الهـليـكوبـتر لـيلعب
ــوصل  وكــان الـــتــنس ويــعـــود الى ا
يل الى األناقة كـثيراً ومعتد شخص 
بـنـفــسه لـدرجـة عــالـيـة وغـيــر مـجـامل
وعـ بــعـد مـنــتـصف الـثــمـانـيــنـيـات
سفـيرا لـلعراق في أكـثر من دولة مـنها

هـذه االغــنـيـة  عــلـمـاً ان االغــنـيـة
الحتـتـوي عـلـى اي كـلـمـة حب او
غزل وغنتـها حسنية عام 1914م

اليـة ) بـعد ثم غنـتـهـا (صـديقـة ا
ذلـك في عــــــشــــريــــنــــات الــــقــــرن
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ــطـاعم بــوجــودهـا . أيــضــا هــنــاك مـئــات أكــشــاك ا
هـرجـان    و تـقدم ـؤقتـة الـتي نـصـبت الجل هـذا ا ا
ـشاركـة   وأيـضا مـختـلف أصـنـاف الطـعـام للـدول ا
البس والهـدايا هـنـاك محالت   تـبيع   احلـقـائب  وا

التذكارية   . 
وسبق لـلمـطـربة الـعراقـيـة  " فريـدة " أن شاركت في
ــهــرجــان وقــدمـت أغــاني نــالت أســتــحــســان هــذا ا
ــتـواجــد دائـمــا في مـثل هــكـذا اجلــمـهــور الـعــربي ا
ـــطــرب ـــاضي شـــارك ا احـــتـــفـــاالت  وفِي الـــعـــام ا
سرح هرجان  وأكتظ ا صري " حكيم " في هـذا ا ا
الـرئيسي بـحضـور اجلاليـة العربـية التي تـفاعلت مع
أغـاني حكـيم وكانت لـيـلة عـربيـة بـامتـياز  .  ويـهدف
ـدينة ـهرجـان الى أبرار الوجه احلـضاري والـفني  ا

و التي يعيش فيها جاليات اجنبية من 157 بلد. ما

و في كل عـام ومثل هـذا الـوقت يـنطـلق مـهرجـان مـا
وسيـقية من ـشاركة مـئات الـفرق  الفـنيـة وا الفني 
الــســويـد واوربــا وأمــريــكــا والــبــرازيل واالرجــنــتـ
هرجان الذي تشرف عليه بلدية كسيك ويستمر ا وا
ـسارح و مـدة  أسبـوع   حيث تـنصب عـشرات ا مـا
ـطـربـ والفـرق الـفـنـية في  الـهـواء الـطـلق   ويقـدم ا
مـخــتــلف الــعـروض الــتي تــنــال أسـتــحــسـان الالف
ــواطــنــ الــتي تــكـــتظ بــهم الــســاحــات واحلــدائق ا
بـاالضـافـة الى الـسـائـحـ الـذين يـأتـون مـن الـبـلدان
ـسافة القـربيـة خاصـة  الدولة اإلسـكنـدنافـية لـقرب ا
هـرجان عـلى تقـد العروض بينـهم .  وال يقـتصـر ا
الفـنيـة بل هنـاك  فعـاليـات رياضـية مـنهـا  مسـابقات
لكـرة القدم بـ مختلف فـرق اإلشبال والـناشئ مع
وجــود مـديـنـة ألـعـاب مـتـكـامــلـة  يـسـتـمـتع اجلـمـهـور

كان عمـره ستة سنـوات عندما  غادر  "
حـــسن عـــلي " الـــعـــراق  مع اهـــله الى
سوريـا  بعد تـدهور الوضع االمني في

الـعـراق عام 2006 ومـكـثـوا في دمشق
ســنـتــ وبــعــدهــا جــاءتــهم الــفــرصـة
ووصـلوا الى الـسويـد وأستـقروا فـيها

نـهــائـيــا  . لـكــنه لم يــتـخــلى  عن حـبه
لــوطــنه الـــذي ســكن قــلـــبه  وأســتــمــر
ـتابعـة اخباره  عن طـريق التلـفزيون
ومـا يـسـمـعـه من والـده ويـحـزن كـثـيرا
عـنــدمـا يــحــدث انـفــجـار ويــســتـشــهـد
األبـريـاء  من اطـفـال ونـسـاء وشـيوخ .
في الـســويـد ظـهـرت مـوهــبـته بـالـرسم
وبــدأ يــرسم نـــخــيل الــعــراق  ودجــلــة
والــفـرات  ويــرسم لـوحــات كـثــيـرة عن
ـــعــلم وطـــنه . وقـــبل أســـبـــوع طـــلب ا
السويدي من طالب الصف أن يرسموا
صـــورة لــنـــصف وجــهـــهم  والـــنــصف
االخر تـعبر عن وطـنهم  .  فرسم حسن
نـــصف وجـــهه والـــنــصـف االخــر رسم
أســد الـرافـدين مع الــدمـوع حـزنـأ عـلى
وطنه اجلريح واحلزين.  عندما انتهى
من الـرسم وشـاهـده مـعـلـمه الـسـويدي
ـاذا رسمت صـورة االسـد . قال قـال له 
النـه يـرمــز الى قـوة وطــني مــنـذ الالف
ـــلك الــــســـنـــ   وهـل أحـــد يـــنــــسى ا
حمورابي الذي وضع أول القوان في
الـعـالم في مـسـلته الـشـهـيـرة التي األن
موجودة في متحف اللوفر في باريس.
وأمـا الــدمـوع  فــهي ذرفت حـزنــآ عـلى

وطني  احلزين.
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